
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

و�شول جثماين ال�شهيدين اإىل اأر�ض الوطن

اجلم�ع ي�ؤدون �شالة اجلنازة على �شهيدي 
ال�اجب نادر عي�شى و�شليمان الظه�ري 

•• ابوظبي-وام:

ال�شهيدين  جثماين  ام�س  باأبوظبي  اخلا�س  البطني  مطار  اىل  و�شل 
حممد  �شليمان  اأول  واجل��ن��دي  �شليمان  عي�شى  م��ب��ارك  ن���ادر  ال��رق��ي��ب 
�شليمان الظهوري من �شهداء الوطن الأبطال على منت طائرة ع�شكرية 

تابعة للقوات اجلوية والدفاع اجلوي.
با�شتقبال  اخل��ا���ش��ة  الع�شكرية  امل��را���ش��م  امل��ط��ار  اأر����س  على  ج��رت  وق��د 
جثماين ال�شهيدين حيث كان يف ال�شتقبال عدد من كبار �شباط القوات 

امل�شلحة.
ام�س  �شابق  وق��ت  يف  نعت  ق��د  امل�شلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  وك��ان��ت 
لواجبهما  اأدائ��ه��م��ا  خ��ال  ربهما  ج��وار  اإىل  انتقا  اللذين  ال�شهيدين 
الوطني يف عملية اإعادة الأمل �شمن قوات التحالف العربي الذي تقوده 

اململكة العربية ال�شعودية للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.
وقد اأدى جموع امل�شلني ع�شر اأم�س �شاة اجلنازة على جثمان �شهيدي 

الواجب نادر مبارك عي�شى �شليمان و�شليمان حممد �شليمان الظهوري
)التفا�شيل �س2(
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هارورد يرف�ض من�شب 
م�شت�شار الأمن الق�مي لرتامب

•• وا�شنطن-وكاالت:

رف�����س الأم�����رال روب����رت ه���ارورد 
القومي  الأم���ن  م�شت�شار  من�شب 
ل���ل���رئ���ي�������س الأم������رك������ي دون����ال����د 
و�شائل  اأف��ادت  ما  بح�شب  ترامب، 

اإعام اأمركية.
وك���ان ه����ارورد م��ن الأ���ش��م��اء التي 
فلني  مايكل  خلافة  تداولها  مت 
الذي ا�شطر اإىل ال�شتقالة ب�شبب 
الرو�شي يف  ال�شفر  مع  ات�شالته 
قبل  كي�شلياك  �شرغي  وا�شنطن 
الرئا�شية.  مهامه  ت��رام��ب  ت�شلم 

اإنه رف�س الوظيفة لأ�شباب عائلية والتزامات  ور�شميا، قال هارورد 
مالية. اإل اأن العديد من و�شائل الإعام الأمركية ذكرت اأن هارورد 
غر �شعيد لأنه مل يح�شل على �شمانات باأن جمل�س الأمن القومي 
- ولي�س م�شت�شاري ترامب ال�شيا�شيني - هو من �شيكون م�شوؤول عن 

�شيا�شة املجل�س.
وقال هارورد، يف بيان بثته قناة )�شي ان ان(، اإنه رف�س هذا املن�شب 
لأنه ل ميكنه اأن يقوم بهذا اللتزام". واأ�شاف اأن"هذا العمل يتطلب 
24 �شاعة يف اليوم وتركيزا على مدى �شبعة اأيام يف الأ�شبوع والتزاما 

للقيام بذلك يف �شكل �شحيح.
وتابع حاليا، ل ميكنني اأن اأقوم بهذا اللتزام، موؤكدا اأنه منذ تقاعده 
اتيحت له الفر�شة "ملعاجلة م�شائل مالية وعائلية كان �شيكون من 

ال�شعب القيام بها لو اأنه توىل هذا املن�شب.
وذكر اأحد اأ�شدقاء هارورد، طلب عدم الك�شف عن ا�شمه، اأن الأمرال 

املتقاعد رف�س الوظيفة ب�شبب الفو�شى التي تعم البيت الأبي�س.

حترك ميني لوقف انتهاكات احلوثيني يف ال�شاحل

النقالبي�ن ميار�ش�ن القتل والإخفاء الق�شري لل�شباب والأطفال

اأملانيا حتذر وا�شنطن من تهديد متا�شك اأوروبا

برلني:احلرب على الإرهاب ل يجب األ تك�ن �شد الإ�شالم
•• ميونخ-وكاالت:

حذرت وزيرة الدفاع الأملانية اأم�س الوليات املتحدةت 
ي���ه���دد مت��ا���ش��ك الحت����اد  اأن  اأي خ���ط���اب مي��ك��ن  م���ن 
اأن اللحمة  الأوروبي واحللف الأطل�شي، م�شددة على 

الأوروبية هي ل�شالح وا�شنطن.
اأور�شول فان دير ليان خال موؤمتر ميونيخ  وقالت 
لاأمن اإن اأ�شدقاءنا الأمركيني يعرفون اأن نربتهم 
حيال اأوروبا واحللف الأطل�شي لها تاأثر مبا�شر على 
متا�شك اأوروب��ا. اإن احتاد اأوروب��ي م�شتقر هو ل�شالح 
الوليات املتحدة، وكذلك حلف اأطل�شي موحد، بعدما 
وج���ه ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دون��ال��د ت��رام��ب م����رارا يف 
املا�شي انتقادات حادة اإىل الحتاد الأوروب��ي واحللف 

الطل�شي.
اأي�شاً من  ف��ان دي��ر ليان وا�شنطن  اأور���ش��ول  وح��ذرت 
امل�شاواة يف تعاملها بني حلفائها الغربيني ورو�شيا، ردا 

على ت�شريحات للرئي�س الأمركي اثارت انتقادات.
وقالت خال موؤمتر ميونيخ لاأمن ل ميكن امل�شاواة 
النظر  يعيدون  والذين  حلليف  املمنوحة  الثقة  بني 
اأن  ال��دويل، وه��ذا يعني  يف قيمنا وحدودنا والقانون 
علينا اأن نعمل معا من اأجل م�شلحتنا امل�شرتكة التي 

وعدم  رو�شيا  م��ع  تعاي�س  من��ط  اإىل  ب��ال��ع��ودة  تق�شي 
التحرك ب�شكل ثنائي يتجاهل ال�شركاء.

من جهة اأخرى، دعت وزيرة الدفاع الأملانية الغربيني 
حملة  جعل  عدم  اإىل  املتحدة  الوليات  راأ�شهم  وعلى 
اإ�شارة  م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ح��م��ل��ة ���ش��د الإ�����ش����ام، يف 
اأ�شدره  ال����ذي  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ر  امل��ر���ش��وم  اىل  �شمنية 

الرئي�س الأمركي دونالد ترامب.
اأور�شول فان دير ليان خال موؤمتر ميونيخ  وقالت 
اإىل جبهة  ذل���ك  ن��ت��ف��ادى حت��وي��ل  اأن  ي��ج��ب  ل��اأم��ن 
)م�شرتكة( �شد الإ�شام وامل�شلمني، واإل فاإننا نواجه 
للعنف  خ�شبة  تربة  ت�شكل  التي  الهوة  تعميق  خطر 

والإرهاب.
بدوره حذر وزير الدفاع الأمريكي يف اأول زيارة له اإىل 
اأوروبا مما و�شفه بقو�س ال�شطراب الذي يظهر على 
اأطراف اأوروبا ودعا ال�شركاء يف حلف �شمال الأطل�شي 

للم�شاهمة بن�شيبهم العادل يف الدفاع اجلماعي.
وقال الوزير جيم�س ماتي�س يف ت�شريحات معدة �شلفا 
كلنا  ال�شنوي  الأم��ن��ي  ميونيخ  م��وؤمت��ر  اأم���ام  ليلقيها 
ع��دة جبهات  تهديد على  دولنا حتت  ن��رى جمموعة 
مع ظهور قو�س من عدم ال�شتقرار على اأطراف حلف 

الأطل�شي وما وراءها.

•• عوا�شم-وكاالت:

ام�س  ال����رتك����ي،  اجل���ي�������س  اأع����ل����ن 
اجلمعة، اأنه يو�شك على ا�شتكمال 
ع��م��ل��ي��ة ان����ت����زاع ال�����ش��ي��ط��رة على 
من  �شوريا  ب�شمال  ال��ب��اب  مدينة 
مقاومة  اأن  موؤكداً  داع�س،  تنظيم 
حد  اإىل  ت���راج���ع���ت  الإره����اب����ي����ني 

كبر.
الفرات  درع  عملية  تركيا  وب���داأت 
اآب،  اأغ�شط�س  يف  �شوريا  �شمال  يف 
هناك  امل�شلحة  للمعار�شة  دع��م��اً 
ل���ط���رد داع�������س من  ويف حم���اول���ة 
الأرا�شي املجاورة حلدودها، ومنع 
ال�شيطرة  م��ن  الأك�����راد  امل��ق��ات��ل��ني 

على مزيد من الأرا�شي.
بيان  ال���رتك���ي يف  وق�����ال اجل��ي�����س 
الكاملة  ال�شيطرة  ان��ت��زاع  عملية 
على منطقة الباب قاربت نهايتها 
ومقاومة جماعة داع�س الإرهابية 

انهارت اإىل حد كبر.
الرئي�س  ك����ان  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف   
الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان، قد 
للهجوم  ال��ت��ايل  ال��ه��دف  اأن  ك�شف 
املعقل  ال���رق���ة  ���ش��ي��ك��ون  ال���رتك���ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ح��ال��ي��ا بعد 
طرده من �شرق املو�شل معقله يف 

تركيا تقرتب من ا�شتكمال ال�شيطرة على الباب ال�شورية

انتقاد اأملاين فرن�شي لالأ�شد
ودعم اأمريكي ملفاو�شات جنيف

العراق.
اأن  امل��ق��رر  م��ن  مت�شل،  �شياق  ويف 
دانفورد،  اجل��رال، جوزيف  ي��زور 
الأمركية  الأرك����ان  هيئة  رئي�س 
اإجنرليك  ق����اع����دة  امل�������ش���رتك���ة، 
ت��رك��ي��ا، والتي  اجل��وي��ة يف ج��ن��وب 
بقيادة  ال���ت���ح���ال���ف  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
ق���ت���ال  امل�����ت�����ح�����دة يف  ال��������ولي��������ات 

التنظيم.
اخلارجية  وزي�����ر  اأك�����د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا، 
الأمل��������اين ���ش��ي��غ��م��ار غ���اب���ري���ال اأن 
النظام ال�شوري غر جاد يف اإجراء 
الأزمة،  حلل  �شيا�شية  مفاو�شات 
مو�شكو  ا�شتقطاب  ���ش��رورة  واأك���د 
اإن وا�شنطن  لإي��ج��اد احل��ل، وق��ال 
قبل  ال�شيا�شية  الت�شوية  �شتدعم 
وذلك  جنيف،  مفاو�شات  انطاق 
اأ�شدقاء  ملجموعة  اج��ت��م��اع  عقب 

ال�شعب ال�شوري.
ويف موؤمتر �شحفي بعد الجتماع 
الأملانية،  ب����ون  مب��دي��ن��ة  امل��ن��ع��ق��د 
يف  النظام  يكون  لن  غابريال  قال 
�شوريا جادا يف مفاو�شات �شيا�شية، 
ل��ك�����ش��ب رو�شيا  ي��دف��ع��ن��ا  وه����ذا م���ا 
مفاو�شا  بو�شفها  �شفوفنا  �شمن 
جنيف  مبفاو�شات  وملتزما  ج��ادا 
ال��ق��ادم��ة، ه���ذه م��ف��او���ش��ات يجب 

اأن تكون قائمة على �شراكة دولية 
�شلبة.

اجلارية  املفاو�شات  على  وتعليقا 
رف�س  ال���������ش����وري،  امل���ل���ف  ب�������ش���اأن 
موازية  م��ف��او���ش��ات  اأي  غ��اب��ري��ال 
ت����ك����ون ب����دي����ا ع�����ن م���ف���او����ش���ات 
واأكد  اأمم��ي��ة،  جنيف حت��ت رع��اي��ة 
�شوريا  اأ����ش���دق���اء  جم��م��وع��ة  اأن 
وزير  واأو���ش��ح  ذل���ك.  على  متفقة 
جميع  اأن  الأمل���������اين  اخل����ارج����ي����ة 
يريدون  الج��ت��م��اع  امل�����ش��ارك��ني يف 
وزير  واأن  �شوريا،  �شيا�شيا يف  حا 
اجلديد  الأم����رك����ي  اخل���ارج���ي���ة 
بفاعلية  ���ش��ارك  تيلر�شون  ريك�س 
اأنظار  حم��ط  وك��ان  املناق�شات،  يف 
موقف  مبعرفة  املهتمني  �شركائه 

اإدارة ترمب من امللف ال�شوري.
ويف املوؤمتر ال�شحفي نف�شه، حمل 
جان  الفرن�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
النظام  على  ب�شدة  اأيرولت  م��ارك 
ال�������ش���وري، وق����ال اإن����ه م�����ش��ت��م��ر يف 
الإي���راين  ال��دع��م  ب�شبب  احلياة" 
ت�شريحات  من  و�شخر  والرو�شي، 
اأدىل بها رئي�س النظام ب�شار الأ�شد 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة زع����م فيها  ل����اإذاع����ة 
�شيطرته على الباد وقدرته على 

�شمان ا�شتقرارها.

واأو�شح البيان اأن العمليات الع�شكرية الرامية لطرد احلوثي 
و�شالح من ال�شاحل الغربي املطل على البحر الأحمر، تاأتي 
املعاناة  تلك  اإنهاء  على  ال�شرعية  احلكومة  حر�س  اإط��ار  يف 

وحماية املواطنني، ول �شيما اأنها امل�شوؤولة عن حمايتهم.
يبيعون  و���ش��ال��ح  احل��وث��ي  م�شلحي  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
امل�شاعدات الإغاثية التي تقدمها املنظمات الدولية -وخا�شة 
ال�شوداء،  ال�����ش��وق  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة-  وامل����واد  النفطية  امل�شتقات 
للح�شول على اأموال ت�شاعدهم يف ا�شتمرار متويل عملياتهم 

الع�شكرية.
واأكدت احلكومة اليمنية اأنها تتعاون مع مركز امللك �شلمان 
اإنعا�س  واإع����ادة  ال��ازم��ة  الإغ��اث��ة  بتقدمي  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد 
الأخرى  وال��ب��ل��دات  وامل���دن  املخا  احليوية يف مدينة  امل��راف��ق 

الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد اأن مت حتريرها من اأيدي 
من و�شفتهم بالنقابيني.

ولد  اإ�شماعيل  اليمن  اإىل  اخل��ا���س  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  وك���ان 
ال�شيخ اأحمد، قال اإن ال�شتباكات اجلارية على �شاحل البحر 
هذا  يف  املاأ�شاوية  الإن�شانية  احلالة  تفاقم  اإىل  اأدت  الأحمر 

البلد.
واأ�شاف ولد ال�شيخ اأحمد اأن الأن�شطة الع�شكرية يف املنطقة 

تهدد بعرقلة ا�شتراد الإمدادات التجارية والإن�شانية.
وحث ولد ال�شيخ اأحمد جميع اأطراف النزاع يف اليمن على 
على  واأك��د  والإن�شانية،  التجارية  الإم����دادات  حركة  �شمان 
اإىل حل  العدائية للتو�شل  احلاجة لتحقيق وقف لاأعمال 

دائم من خال عملية �شيا�شية �شاملة.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكدت احلكومة اليمنية اأن حتركات اجلي�س الوطني املدعوم 
الغربي  ال�شاحل  مناطق  لتحرير  العربي  التحالف  بقوات 
التي ت�شيطر عليها جماعة احلوثي وقوات الرئي�س املخلوع 
علي عبد اهلل �شالح، تهدف حلماية املواطنني من انتهاكات 

النقابيني.
واأ�شارت احلكومة -يف بيان  اإىل اأن املواطنني يف تلك املناطق 
الإن�شان  حلقوق  ال�شارخة  والنتهاكات  القمع  من  يعانون 
من قبل احلوثي و�شالح، مبا يف ذلك العتقالت والإخفاء 
والقتل  والأط��ف��ال  لل�شباب  الإج��ب��اري  والتجنيد  الق�شري 

خارج القانون واحلرمان من امل�شاعدات وتفجر املنازل.

املرا�شم الع�شكرية خال ا�شتقبال جثماين �شهيدي الوطن يف مطار البطني اخلا�س  )وام(
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ع�شر اأ�شئلة تبحث عن اإجابة املر�شحني:
فرن�شا: ال�شيا�شة اخلارجية 

الغائب الأكرب عن الرئا�شية!
•• الفجر - بيري ح�شكي – ترجمة خرية ال�شيباين

النتخابية،  احل��م��ات  يف  القلب  م��وق��ع  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  حت��ت��ّل  ل 
�شواء يف فرن�شا اأو يف اأماكن اأخرى. ولن ت�شذ الرئا�شية الفرن�شية 2017 
عن هذه القاعدة ، خ�شو�شا مع ف�شيحة تطال مر�شحا بارزا، واأعمال 

ال�شغب التي ت�شهدها ال�شواحي.
عن  فيه  الفرن�شيون  يت�شاءل  اأن  ينبغي  ع��ام  هناك  ك��ان  اإذا  ذل��ك،  وم��ع 

مواقف ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�س القادم، فاإنه با منازع عام 2017.
)التفا�شيل �س11(

بطلها ترامب وفريقه االنتخابي:
هل اأّن »كرملني غيت«.. 

ف�شيحة ووترغيت جديدة..؟
•• الفجر - كلري فين�شون – ترجمة خرية ال�شيباين

خال موؤمتر احلزب اجلمهوري يف يوليو، �شّرح اجلرال مايكل 
فلني، الذي ا�شتقال يف الآونة الأخرة من من�شبه كم�شت�شار لاأمن 
القومي يف البيت الأبي�س،: "اإذا ارتكبت ُع�شر ما ارتكبته كلينتون 
كورال  "يف  "ا�شجنوها!  ي�شرخ  اأن  قبل  ال�شجن" ،  الآن يف  لُكنت   ،
اأّن م�شاألة  مع اجلماهر. ويف عدة منا�شبات، قال دونالد ترامب، 
ا�شتخدام كلينتون لربيدها اللكرتوين اخلا�س كوزيرة للخارجية 

�س10( )التفا�شيل  ووترغيت".  من  اأهمية  "اأكرث 

�شرق  م�شلحني   9 م�����ش��رع 
ال��ع��ا���ش��م��ة اجل���زائ���ري���ة

•• اجلزائر-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية اأن 
اجلي�س قتل �شباح ام�س اجلمعة 
ت�شعة م�شلحني يف ولية البويرة 
 14 اإىل  لرتتفع  العا�شمة،  �شرق 
مت�شيط  عملية  ح�شيلة  قتيا 
م�شتمرة يف املنطقة منذ الأربعاء 

املا�شي.
وق����ال����ت ال����������وزارة يف ب����ي����ان اإن����ه 
ر�شا�شة  اأ���ش��ل��ح��ة  م�����ش��ادرة  مت���ت 
وبنادق  ك��ا���ش��ن��ي��ك��وف  ن����وع  م���ن 
الذخرة  من  وكمية  اآلية  ن�شف 
ال��ذي��ن قتلتهم  الإره��اب��ي��ني  م��ن 
اأم�س  �شباح  اجلي�س  م��ن  م��ف��رزة 
بالبويرة  ال��ع��ج��ي��ب��ة  ب���ل���دة  ق����رب 
�شرق  ت��ق��ري��ب��ا  ك��ي��ل��وم��رتا   125(

العا�شمة(.
العملية  ه��ذه  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
الإرهاب.  مكافحة  اإط��ار  يف  تاأتي 
وكانت الوزارة قد اأعلنت الأربعاء 
مقتل خم�شة م�شلحني وم�شادرة 
العملية  ب����داي����ة  يف  اأ���ش��ل��ح��ت��ه��م 

نف�شها.
ال��ع��ام احل���ايل قتل  وم��ن��ذ مطلع 
من   21 اجل�������زائ�������ري  اجل����ي���������س 
اأنهم  ي��ع��ت��ق��د  ال���ذي���ن  امل�����ش��ل��ح��ني 
ينتمون لتنظيم القاعدة يف باد 
امل��غ��رب الإ����ش���ام���ي، ب��ع��دم��ا قتل 
اآخرين   225 واعتقل  منهم   125

العام املا�شي.

الإرهاب يقتل 5 جن�د يف �شيناء
•• القاهرة-رويرتز:

ق���ال���ت م�������ش���ادر اأم���ن���ي���ة اإن 
خ��م�����ش��ة م���ن ق�����وات الأم����ن 
واأ�شيب  ق��ت��ل��وا  امل�����ش��ري��ة 
اث�����ن�����ان اآخ����������ران اأم�����������س يف 
حمافظة �شمال �شيناء التي 

ين�شط فيها اإرهابيون.

م�������ش���ت����ط���ن ي���ده�������ض 
ال�شفة ج��ن���ب  فل�شطينيًا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأ�����ش����ي����ب �����ش����اب ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
بجروح  عمره  م��ن  الع�شرينيات 
خطرة على اإثر قيام م�شتوطن 
بيت  ب��ل��دة  م��ف��رتق  عند  بدع�شه 
اأّمر �شمال مدينة اخلليل جنوب 

ال�شفة الغربية.
وبح�شب �شهود العيان وكامرات 
امل���راق���ب���ة، ف����اإن امل�����ش��ت��وط��ن كان 
ودع�س  ع��ال��ي��ة  ب�����ش��رع��ة  ي�����ش��ر 
كان  ال���ذي  الفل�شطيني  ال�����ش��اب 
يقف على مفرتق بلدة بيت اأمر 
م�شادر  وذك����رت  ب��ال��ف��رار.  ولذ 
دع�س  امل�������ش���ت���وط���ن  اأن  حم��ل��ي��ة 
مما  ع��م��دا،  الفل�شطيني  ال�شاب 

اأدى اإىل اإ�شابته ب�شكل مبا�شر. 
قوات  اأن  اأمنية  م�شادر  واأعلنت 
فيما  املنطقة،  اأغلقت  الحتال 
ه��رع��ت م��رك��ب��ات الإ���ش��ع��اف ومت 
نقل امل�شاب اإىل امل�شت�شفى لتلقي 

العاج.
ويف �شياق مت�شل، اقتحمت قوات 
ب��ل��دة ح�����وارة جنوب  الح���ت���ال 
�شكنية  ع��م��ارة  وداه��م��ت  نابل�س، 

وخربت حمتوياتها.
اإن  فل�شطينية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
ق���وات الح��ت��ال داه��م��ت عمارة 
الحتال  ج���ن���ود  واأن  ���ش��ك��ن��ي��ة، 
�شقق  ب����ث����اث  ف���������ش����ادا  ع�����اث�����وا 
داخلها بعد خلع اأبوابها وتدمر 

حمتوياتها. 

وزيرة الدفاع الأملانية حتذر من احلملة �شد ال�شام وامل�شلمني خال موؤمتر ميونيخ لاأمن  )ا ف ب(

مايكل فلني..ال�شحية الوىل للكرملني غيت

اية �شيا�شة خارجية لرئي�س فرن�شا القادم؟
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئ�ن رئي�ض ك��ش�فا بي�م ا�شتقالل بالده
•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة ها�شم ثات�شي رئي�س جمهورية كو�شوفا وذلك 

مبنا�شبة يوم ا�شتقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ها�شم ثات�شي.

م�ؤمتر »اآ�شيا« لإدارة خدمات الأر�شاد يدع� اىل تعاون ب�شان التنب�ؤات اجل�ية
•• اأبوظبي-وام:

اجلوية  الأر�شاد  خدمات  “اآ�شيا” لإدارة  الثاين  الإقليمي  املوؤمتر  دعا 
اجلوية  ال��ت��ن��ب��وؤات  ب�شان  ودويل  اإقليمي  ت��ع��اون  اىل  وال��ه��ي��درول��وج��ي��ا 
والرتابية  الرملية  العوا�شف  مثل  البيئية  املخاطر  من  والتحذيرات 

التي توؤثر يف �شحة الإن�شان والقت�شاد يف عدد من بلدان اآ�شيا.
كما طالب فى ختام فعاليات دورته ال�شابعة فى ابوظبي بزيادة و حت�شني 
جميع  اأن  من  للتاأكد  الإقليم  اأن��ح��اء  جميع  يف  الطق�س  مراقبة  ط��رق 

البلدان ميكن اأن ت�شتفيد من تكنولوجيا الأقمار ال�شناعية املتطورة.
العاملية  املنظمة  وم�شاركة  اإ���ش��راف  حت��ت  اقيمت  ال��ت��ي  ال���دورة  وك��ان��ت 
التكيف  على  ال��ق��درة  زي���ادة  كيفية  �شبل  بحثت  ق��د  اجل��وي��ة  ل��اأر���ش��اد 

و  املجتمعية  التنمية  يف  وامل�شاهمة  امل��ن��اخ  وت��غ��ر  ال�شيء  الطق�س  م��ع 
القت�شادية امل�شتدامة.

الإنذار  واأنظمة  ال�شت�شارية  اإم��داد اخلدمات  اأن  اإىل  املجتمعون  وا�شار 
من  ال�شتفادة  على  كبر  ب�شكل  ي�شاعد  والرتابية  الرملية  للعوا�شف 
اتخاذ  والعمل على  املتطورة  ال�شناعية  بالأقمار  التكنولوجيا اخلا�شة 
ال���ق���رارات يف احل���الت ال��ط��ارئ��ة م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف مراقبة 
/ اجلديد  النظام  خ��ال  من  الدولية  املياه  لإم���دادات  اأف�شل  وقيا�س 

. اجلوية  لاأر�شاد  العاملية  للمنظمة  التابع   /HydroHub
اأحمد  اهلل  عبد  الدكتور  اُنتخاب  احلالية  ال���دورة  خ��ال  مت  ان��ه  يذكر 
امل��ن��دو���س م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اأر���ش��اد اجل��وي��ة وال����زلزل يف دولة 
بالإجماع  احلالية  ال���دورة  ا�شت�شافت  التي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

رئي�شاً لاإحتاد الإقليمي لل�شنوات الأربع املقبلة.
الإقليمي لآ�شيا يحتل م�شاحة  اأن الحتاد  املندو�س على  الدكتور  واأكد 
جغرافية وا�شعة ومناطق مناخية عّدة ويتعر�س لأحوال جوية قا�شية 
وك��وارث طبيعية متكررة يف مناطق ذات كثافة �شكانية كبرة موجودة 
ناأخذ هذه احلقائق يف  اأن  البديهي  وك��ان من  بنية حتتية ه�شة  �شمن 
احل�شبان يف كل خطوة نقوم بها م�شرا اىل ان املنظمة العاملية لاأر�شاد 
اجلوية هي �شوت الأمم املتحدة ب�شاأن الطق�س واملناخ واملاء و لديها �شتة 
اإقليمية فيما يعترب الإحت��اد الآ�شيوي الثاين الأكرب والأكرث  احت��ادات 
تنوعاً. من جهته ا�شار الأمني العام للمنظمة بيرتي تال�س اىل تعر�س 
يف  متكرر  ب�شكل  مناخية  و  جوية  لأح��وال  اآ�شيا  اإقليم  يف  كثرة  بلدان 

العقود الأخرة فيما مل يكن عام 2016 ا�شتثناء.

القوات امل�شلحة تعلن ا�شت�شهاد اثنني من البوا�شل امل�شاركني يف عملية »اإعادة االأمل« يف اليمن

و�ش�ل جثماين ال�شهيدين نادر عي�شى و�شليمان الظه�ري اإىل اأر�ض ال�طن
•• ابوظبي-وام:

و�شل اإىل مطار البطني اخلا�س باأبوظبي ام�س جثماين 
ال�شهيدين الرقيب نادر مبارك عي�شى �شليمان واجلندي 
اأول �شليمان حممد �شليمان الظهوري من �شهداء الوطن 
الأبطال على منت طائرة ع�شكرية تابعة للقوات اجلوية 
وال��دف��اع اجل���وي. وق��د ج��رت على اأر����س امل��ط��ار املرا�شم 
حيث  ال�شهيدين  جثماين  با�شتقبال  اخلا�شة  الع�شكرية 
كان يف ال�شتقبال عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة. 
وقت  يف  نعت  قد  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  وكانت 
ربهما  ج��وار  اإىل  انتقا  اللذين  ال�شهيدين  ام�س  �شابق 
خال اأدائهما لواجبهما الوطني يف عملية “ اإعادة الأمل 
اململكة  ت��ق��وده  ال��ذي  العربي  التحالف  ق��وات  �شمن   “
اليمن. فقد  ال�شرعية يف  للوقوف مع  ال�شعودية  العربية 
الرقيب  ا�شت�شهاد  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأعلنت 
نادر مبارك عي�شى �شليمان اأحد جنودها البوا�شل امل�شاركني 

�شمن قواتها يف عملية “ اإعادة الأمل “ مع قوات التحالف 
للوقوف  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي 
مع ال�شرعية يف اليمن .. وذلك اإثر تعر�شه ل�شكته قلبية. 
تعازيها  بخال�س  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتتقدم 
وموا�شاتها اإىل ذوي ال�شهيد البطل .. �شائلة اهلل عز وجل 

اأن ي�شكنه ف�شيح جناته و يتغمده بوا�شع رحمته.
راجعون”. اإليه  واإنا  هلل  “اإنا 

ا�شت�شهاد  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اأحد  ال��ظ��ه��وري  �شليمان  حم��م��د  �شليمان  اأول  اجل��ن��دي 
جنودها البوا�شل امل�شاركني �شمن قواتها يف عملية اإعادة 
ت��ق��وده اململكة  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  الأم���ل م��ع ق���وات التحالف 

العربية ال�شعودية للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن.
تعازيها  بخال�س  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتتقدم 
وموا�شاتها اإىل ذوي ال�شهيد البطل ... �شائلة اهلل عز وجل 

اأن ي�شكنه ف�شيح جناته و يتغمده بوا�شع رحمته.
.“ راجعون  اليه  واإنا  هلل  “ اإنا 

بنك الإمارات للدواء ي�شهم يف 
عالج اآلف املر�شى الفقراء

•• اأبوظبي -وام:

تقدمي  العطاء من  زاي��د  مبادرة  اأطلقته  ال��ذي  للدواء  الإم���ارات  بنك  متكن 
من  وامل�شنني  الأطفال  من  الفقراء  املر�شى  لآلف  املجاين  الدوائي  العاج 
وامل�شت�شفيات  املتنقلة  الإماراتية  العيادات  يف  الدوائي  املخزون  زي��ادة  خال 
املتحركة يف ال�شودان وم�شر باإ�شراف اأطباء متطوعني من خمتلف دول العامل. 
واأو�شح الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س 
اأطباء الإمارات اأن هذه اخلطوة جاءت ا�شتجابة لإعان �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 عاما للخر 
نوعها  مبادرة من  اأول  يعد  للدواء  الم��ارات  بنك  اأن  اإىل  ال�شامري  واأ�شار   .
وتقدميها  امل�شتعملة  الطبية  والأج��ه��زة  الفائ�س  ال��دواء  جتميع  اىل  تهدف 
للمر�شى الفقراء يف العيادات وامل�شت�شفيات املتحركة يف خمتلف دول العامل. 
من جهتها اأ�شارت الدكتورة �شم�شة العور املديرة التنفيذية لأطباء الن�شانية 
خمتلف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال  �شتزور  ل��ل��دواء  الإم����ارات  بنك  حافلة  اأن  اإىل 
الحياء ال�شكنية واملوؤ�ش�شات جلمع الدواء الفائ�س باإ�شراف اأطباء و�شيادلة. 
ولفتت اإىل اأنه مت اإعداد وحدة خا�شة بتجميع امل�شتلزمات والأجهزة الطبية 
امل�شتعملة اأو الفائ�شة لتوزيعها على امل�شت�شفيات يف الدول ال�شقيقة بالتن�شيق 

مع اللجان الطبية للتاأكد من و�شولها اإىل الفئات املعوزة .

اأيدك�ض يف  جروب  ج�لدن  انرتنا�شي�نال  بجناح  مبتكراتها  تعر�ض  عاملية  دفاعية  �شركة   80
•• اأبوظبي-وام:

انرتنا�شونال  جم��م��وع��ة  ت�����ش��ارك 
جي  ج�����ي  اآي  ج��������روب  ج�����ول�����دن 
ابوظبي  م��ع��ر���س  يف  الإم���ارات���ي���ة 
ال���دويل ل��ل��دف��اع اأي��دك�����س 2017 
بجناح ت�شل م�شاحته اىل 1500 
م��رت م��رب��ع وي�شم اك��رث م��ن 80 
����ش���رك���ة ت��ع��م��ل يف ق���ط���اع ال���دف���اع 
والت�شنيع الع�شكري من الوليات 
امل����ت����ح����دة الم����ري����ك����ي����ة واأوروب����������ا 
�شعادة  واأك������د   . وغ���ره���ا  وا����ش���ي���ا 
الكعبي  ه��ال  حممد   . م  الفريق 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ان���رتن���ا����ش���ون���ال ج����ول����دن ج����روب 
امل�شاركة  اأه��م��ي��ة  ج���ي  ج���ي  اآي   -
 2017 “ اأي���دك�������س  م��ع��ر���س  يف 
التي  الح���داث  اه��م  م��ن  باعتباره 
 . ال��ع��امل  ال��دف��اع يف  تتعلق بقطاع 
“ ي�شرنا الل��ت��ق��اء م��ع ابرز  وق��ال 
ال����ق����ادة وامل�������ش���وؤول���ني واخل������رباء 
اأيدك�س  القرار يف معر�س  و�شناع 
الرعاية  يقام حتت  الذي   2017
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الفرتة  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ة  ال����دول����ة 
فرباير   23 ول���غ���اي���ة   19 ب����ني 
2017 يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س.
ابوظبي  ���ش��رك��ة  ب��ج��ه��ود  واأ�����ش����اد 
“اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي��ة 
العماق  امل��ع��ر���س  ه��ذا  تنظيم  يف 

بالتعاون مع القوات امل�شلحة.
فر�شة  مي��ث��ل  امل��ع��ر���س  اأن  وق����ال 
لتقدمي  ل���ن���ا  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  ه����ام����ة 
وعر�س  ال�شرتاتيجيني  �شركائنا 
ال����دف����اع  م���ن���ت���ج���ات���ه���م يف جم������ال 
امل�شوؤولني  ك���ب���ار  ام������ام  والم�������ن 

و�شناع القرار.
بانها  ال�������ش���رك���ات  ه�����ذه  وو�����ش����ف 
والمن  ال��دف��اع  امل��ج��ال  يف  قيادية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ك��م��ا انها 
�شوف تعر�س احدث منتجاتها يف 
الأنظمة  وخا�شة  املجموعة  جناح 
ال���دف���اع���ي���ة امل����ت����ط����ورة وامل����ع����دات 
اجلنود  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  الع�شكرية 
املختلفة  الدفاعية  والتجهيزات 
امل�شلحة يف دولة المارات  للقوات 
اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 

ودول املنطقة.

يف  امل��ت��ط��ورة  ال�شناعية  مرافقها 
القريب العاجل.

وك�����ش��ف ال��ك��ع��ب��ي ال��ن��ق��اب ع���ن ان 
اجلديدة  ال�شناعية  ال�شركة  هذه 
ه��ي امل��ظ��ل��ة ال��ت��ي ت��ن�����ش��وي حتتها 
التي  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شناعات  ك��اف��ة 
“اآي ج��ي جي”  ق��ام��ت جم��م��وع��ة 
ال�شراكات  خ��ال  م��ن  بتاأ�شي�شها 
ال�شركات  م����ع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
العاملية املتخ�ش�شة وتعتمد احدث 
امل��وا���ش��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
اآي جي  �شركة  ان  وق���ال   . ال��ع��امل 
ج���ي ل��ل�����ش��ن��اع��ات امل��ت��ق��دم��ة تربز 
ال�شناعية  امل���ج���م���وع���ة  ق��������درات 
الثقيلة  ال�������ش���ن���اع���ات  ل��ت�����ش��م��ل 
واخل���ف���ي���ف���ة ل����اآل����ي����ات وامل����ع����دات 
وحتديث  ت���ط���وي���ر   - ���ش��ن��اع��ة   -
وت���ك���ام���ل الأن���ظ���م���ة ال���دف���اع���ي���ة - 
تقدمي خدمات ال�شيانة - ت�شنيع 
وم�شتلزمات  الع�شكرية  املاب�س 
وم��ع��دات اجل��ن��ود -. لف��ت��ا اىل ان 
مرافق ال�شركة حتتوي على مراكز 
تطوير وحتديث و�شيانة الأنظمة 
م�شنع  اىل  ا����ش���اف���ة  ال���دف���اع���ي���ة 
متخ�ش�س باأنظمة واأجهزة الروؤية 

قويا  مناف�شا  باعتبارها  املنطقة 
اأيدك�س  يف  وت�����ش��ارك  ال�����ش��وق.  يف 
2017 عدد من ال�شركات التابعة 
ملجموعة اآي جي جي املتخ�ش�شة يف 
جمال اخلدمات البحرية والمن 
املركبات  و����ش���ي���ان���ة  وال����ت����دري����ب 
والآليات الع�شكرية و�شركة ت�شنيع 
و�شركة  اخل��ا���ش��ة  امل��ه��م��ات  زوارق 
بكافة  ال����روؤي����ة  اأن���ظ���م���ة  ت�����ش��ن��ي��ع 
وحتديث  تطوير  و�شركة  ا�شكالها 
الأنظمة الدفاعية التي تعمل على 
واأو�شح  بعد.  ع��ن  التحكم  اأ�شا�س 
م���ن خال  ال�����ش��رك��ة جن��ح��ت  ان 
ال�شابقة  ال����دورات  يف  م�شاركاتها 
عاقات  ب��ن��اء  يف  اأي��دك�����س  ملعر�س 
ال�شركات  ك�����ربي�����ات  م�����ع  ق����وي����ة 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم�����الت  ال���ع���امل���ي���ة 
الدفاع والمن ، المر الذي خلق 
الثقة بنا ك�شركة اإماراتية دفاعية 
ارتياحه  رائدة واعرب عن  وطنية 
انرتنا�شونال  جم��م��وع��ة  ل��ن��ج��اح 
�شمعة  ج���روب يف حتقيق  ج��ول��دن 
ال�شركات  دفعت  بها  نفتخر  طيبة 
للدخول  معنا  للتوا�شل  العاملية 
واإقامة  ا�شرتاتيجية  �شراكات  يف 

انرتنا�شونال  جمموعة  ان  وذك��ر 
ج��ول��دن ج����روب ت��ع��ت��رب م��ن اكرب 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  امل���وردي���ن  واه���م 
وت��ت��ب��ن��ى اآخ�����ر م���ا ت��و���ش��ل��ت اليه 
الدفاعية  ال�شناعات  تكنولوجيا 
امل���ت���ط���ورة. واأ����ش���اف ان دورن�����ا يف 
ي��ع��د جت���اري���ا فقط  ال�����ش��رك��ة مل 
ب������ل اأ�����ش����ب����ح����ت ل����دي����ن����ا ق�������درات 
الت�شنيع  جم��������ال  يف  ك�����ب�����رة 
�شركائنا  م��ع  بالتعاون  الع�شكري 
و�شنك�شف  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني.. 
خال اأيدك�س 2017 عن العديد 
من امل�شروعات الدفاعية امل�شرتكة 
التي مت اإجنازها مع �شركات عاملية 
قواتنا  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  رائ����دة 
الأوف�شت  برنامج  �شمن  امل�شلحة 
واملعرفة  اخل������ربات  ن��ق��ل  ب���ه���دف 

والتكنولوجية اىل الدولة.
واو�شح ان جمموعة انرتنا�شونال 
اإن�شاء  على  عملت  ج��روب  جولدن 
لل�شناعات  ج���ي  ج���ي  اآي  ���ش��رك��ة 
امل���ت���ق���دم���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا ال��������ذراع 
ال�شناعي يف جمال الدفاع والأمن 
باإمارة  ت��وازن ال�شناعي  يف جممع 
افتتاح  ���ش��ي��ت��م  وال����ت����ي  اب���وظ���ب���ي 

م���ن ن��وع��ه��ا يف ه����ذه ال������دورة من 
ونافديك�س  اأي����دك���������س  م���ع���ر����س 
ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��ع��را���س اأح����دث 
التكنولوجيا  اإل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا 
خلدمة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
ال�������ق�������وات ال����ب����ح����ري����ة وال�����ربي�����ة 
واجلوية. واعترب ان هذا املعر�س 
ميثل من�شة فريدة لإقامة وتعزيز 
م����ع خمتلف  ال���ع���اق���ات  رواب�������ط 
واملنطقة.  ال����دول����ة  يف  اجل����ه����ات 
واأو�شح ان جمموعة انرتنا�شونال 
اأيدك�س  جولدن جروب ت�شارك يف 
اأحدث  لعر�س   2002 ع��ام  منذ 
العاملية  التقنيات  اإليه  تو�شلت  ما 
خال  م��ن  احل��ي��وي  القطاع  بهذا 

�شركائنا الدوليني واملحليني.
واأ����ش���اف ان��ن��ا ���ش��وف ن���ربم خال 
التفاقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ع��ر���س 
ال�شركات  م��ع  اجل��دي��دة  وال��ع��ق��ود 
ال����ع����امل����ي����ة امل�������ش���ن���ع���ة وم���ق���دم���ي 
اخلدمات الدفاعية. وقال: يف ظل 
العاملية  ال�شركات  الف  م�شاركة 
لإبراز  ن�شتعد  ف��اإن��ن��ا  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
انرتنا�شونال  جم��م��وع��ة  اأن�����ش��ط��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ج������روب  ج����ول����دن 

وا�شتخداماتها  اأ���ش��ك��ال��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
بتقنيات  جمهزة  ت��دري��ب  وم��راك��ز 
اإىل ا�شتخدام تقنية  اإ�شافة  عالية 
املرافق  ت�����ش��م  ك��م��ا  امل�������ش���ب���ه���ات.. 
اأي�شا خمتربات جمهزة ومعر�س 
للزوار وقاعات و�شالت اجتماعات 
ومراكز  وحتديث  تطوير  ومركز 
للموظفني  وا����ش���رتاح���ات  ت��رف��ي��ه 
وال��ف��ن��ي��ني . وت���وق���ع ال��ك��ع��ب��ي ان 
ي���ت���م خ������ال امل����ع����ر�����س الإع�������ان 
ع���ن ���ش��ف��ق��ات ك��ب��رة م���ع العديد 
العاملة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
والت�شنيع  ال�����دف�����اع  جم������ال  يف 
املزيد  عقد  جانب  اىل  الع�شكري 
مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  من 
جهات اإقليمية وعاملية. وقال: اننا 
ال�شركات  مكانة  لرت�شيخ  نتطلع 
بهدف  التناف�شية  على  الوطنية 
تدريب املواطنني وتبادل اخلربات 
والتدريب  والتقنية  املعرفة  ونقل 
اخلربات  وتنمية  الم��ارات  لأبناء 
بهدف  الدولة  ملواطني  والكفاءات 
ت���ط���وي���ر ال������ق������درات وال����ك����ف����اءات 

ال�شناعية يف هذا املجال.
واأ�شاف ان م�شاركتنا هي ال�شخم 

حتالفات معها اىل جانب اعتمادنا 
ل���رتوي���ج م��ن��ت��ج��ات��ه��ا واح������دث ما 
اأنظمة  م����ن  م�����ش��ان��ع��ه��ا  ت��ن��ت��ج��ه 
دفاعية متطورة حتتاج اليها دولة 
المارات واملنطقة . وتوجه �شعادة 
الكعبي  ه��ال  حممد   . م  الفريق 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
انرتنا�شونال جولدن جروب - اآي 
اىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ج��ي  ج��ي 
امل��ن��ظ��م��ة ملعر�س  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وخا�شة  اأيدك�س 
تلك  ان  ادن����ي����ك..وق����ال  و����ش���رك���ة 
اجلهود الكبرة �شاهمت يف تعزيز 
والعاملية  الإقليمية  ال�شركات  ثقة 
اليوم  باعتباره  اأيدك�س  مبعر�س 
واحدا من اهم معار�س الدفاع يف 

العامل.

جم�ع امل�شلني ي�ؤدون �شالة اجلنازة على �شهيد ال�طن نادر مبارك عي�شى 
•• دبي-وام:

اأدى جموع امل�شلني ع�شر ام�س يف دبي �شاة اجلنازة على جثمان ال�شهيد 
يف  امل�شاركني  البوا�شل  جنودنا  اأح��د  �شليمان  عي�شى  مبارك  ن��ادر  الرقيب 

عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية 
ل�شكته  تعر�شه  اإث���ر  وذل���ك  اليمن  يف  ال�شرعية  م��ع  ل��ل��وق��وف  ال�شعودية 

قلبية.
و�شيع امل�شلون - من م�شجد ال�شهيد �شيف الفا�شي مبنطقة الورقاء يف 

دبي - جثمان �شهيد الوطن الرقيب نادر مبارك عي�شى �شليمان اإىل مثواه 
الأخر حيث ووري الرثى يف مقابر الق�شي�س.

رحمته  بوا�شع  الوطن  �شهيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  اجلميع  ودع��ا 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته مع ال�شهداء وال�شديقني والأبرار واأن يلهم اأهله 

وذويه ال�شرب وال�شلوان .
واأعربت اأ�شرة ال�شهيد عن فخرها واعتزازها بال�شهيد .

. موؤكدة اأن �شهيد الوطن و�شام فخر على �شدورنا لأنه انتقل اإىل جوار 
ربه مدافعا عن الوطن واحلق وم�شاعدة املظلوم ون�شرته.

جم�ع امل�شلني ي�ؤدون �شالة اجلنازة على �شهيد ال�طن �شليمان الظه�ري
•• دبا احل�شن-وام:

اأدى جموع امل�شلني ع�شر ام�س يف دبا احل�شن 
�شليمان  ال�شهيد  جثمان  على  اجل��ن��ازة  �شاة 
حممد �شليمان الظهوري اأحد جنودنا البوا�شل 
اإع����ادة الأم���ل م��ع قوات  امل�����ش��ارك��ني يف عملية  
العربية  اململكة  الذي تقوده  العربي  التحالف 
اليمن.  يف  ال�شرعية  م��ع  للوقوف  ال�شعودية 
را�شد  ال�شيخ  م�شجد  م��ن   - امل�����ش��ل��ون  و���ش��ي��ع 
بدبا احل�شن - جثمان �شهيد الوطن �شليمان 
الأخر  مثواه  اإىل  الظهوري  �شليمان  حممد 
دب���ا احل�شن.  م��ق��ربة  ال���رثى يف  ووري  ح��ي��ث 
اأن يتغمد  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ودع���ا اجل��م��ي��ع اهلل 
�شهيد الوطن بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح 
جناته مع ال�شهداء وال�شديقني والأب��رار واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

ميلرمي ت�شتعد للم�شاركة الأوىل يف معر�ض اأيدك�ض 2017
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�شارك “ميلرمي”، ال�شركة الإ�شتونية املزّودة حللول الدفاع، يف معر�س 
وم��وؤمت��ر اأي��دك�����س 2017، اأك���رب م��ع��ار���س ال��دف��اع ال���ذي ي��ق��دم اأحدث 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الع�شكرية  واملركبات  والأ�شلحة  التقنيات 
باإمارة  )اأدن��ي��ك(،  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  يعقد  وال��ذي   ،
اأبوظبي، عا�شمة دولة الإمارات العربية املتحدة، بالفرتة من 23-19 

فرباير 2017 .
اإ�شتونيا  يف  الرئي�شي  ميلرمي  مكتب  من  امل�شتوى  رفيع  وف��د  و�شيقوم 
ابتكارات  اأحدث  والتعرف على  تبادل اخلربات  املعر�س بهدف  بح�شور 
والعاملية  الإقليمية  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ع  العاقات  وتقوية  ال��دف��اع 
وال�شركات والقوات امل�شلحة، وعر�س اأحدث حلول الدفاع لل�شركة. كما 
�شتعلن ميلرمي عن اأوجه التعاون املختلفة مع كبار �شناع القرار واأبرز 
ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة بهذا القطاع يف الإمارات ومنطقة ال�شرق 

الأو�شط.  
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
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يف ظل تزايد االنفاق على جتهيزات الدفاع يف منطقة ال�شرق االأو�شط

جمم�عة باراماونت ت�شتعر�ض اأحدث تقنياتها يف اأيدك�ض 2017
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ب����ارام����اون����ت، 
ال�شركة العاملية الرائدة يف جمال 
الدفاع والطران ومقرها اأفريقيا 
اأيدك�س  عن م�شاركتها يف معر�س 
ب����اأح����دث  اأب����وظ����ب����ي  يف   2017
الدفاع  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  اب��ت��ك��ارات��ه��ا 
الربية والبحرية واجلوية، وذلك 
ا���ش��ت��ج��اب��ًة ل��ل��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
احل���اج���ة ل���ل���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
اخلليج  دول  ع��دد  تنامي  ظ��ل  ويف 
لتح�شني  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي 
مواطنيها  اأم���ن  ل��زي��ادة  ح��دوده��ا 
واق��ت�����ش��ادات��ه��ا و���ش��ن��اع��ت��ه��ا خال 
العامل  بها  مير  التي  الفرتة  هذه 
م���ن ح���ال���ة ع����دم ال���ي���ق���ني، ي����زداد 
جتهيزات  على  احل��ك��وم��ات  اإن��ف��اق 
اأي وق��ت م�شى.  اأك��رث من  الدفاع 
املالية  اخل��دم��ات  �شركة  وبح�شب 
بلغ  ف���ق���د   HIS Markit
الإن����ف����اق ال���ع���امل���ي ع��ل��ى ال���ق���درات 
دولر  ت��رل��ي��ون   1.57 ال��دف��اع��ي��ة 
يف  وي�����ش��ت��م��ر   2016 ال����ع����ام  يف 
كما  القادم،  العقد  الرتفاع خال 
الإنفاق  ي�����ش��ج��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
والدفاع  ال���ط���ران  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى 
منواً قوياً بدءاأ من العام 2017. 
الطلب،  يف  ال��ت��زاي��د  ه��ذا  ولتلبية 
ع����ززت ب���ارام���اون���ت ح�����ش��وره��ا يف 

احلكومات  ت���وّج���ه  اأه���م���ي���ة  ت����ربز 
ل����ت����وف����ر الأم����������ن وال�����ش����ت����ق����رار 
ملواطنيها واقت�شادها اأكرث من اأي 

وقٍت م�شى. 
ال�شرق  منطقة  ل��ت��ح��ّول  ونتيجة 
اإنفاق  ذات  منطقة  م��ن  الأو���ش��ط 
تتبنى  ت���ق���ّدم  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ع�����اٍل 
الأو�شط  ال�شرق  اأ�شبح  الب��ت��ك��ار، 
ي�����ش��ّك��ل ق����وًة ���ش��ن��اع��ي��ة ك��ب��رة من 
خال تزايد ال�شتثمار يف القطاع 
اإىل  الو�شول  وت�شهيل  ال�شناعي 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة، وع��ل��ى هذه 
الدفاع  ���ش��رك��ات  ت��ع��م��ل  الأ����ش���ا����س 
وتعزيز  تو�شعة  على  الإم����ارات  يف 
ال�شراكات  وب��ن��اء  الدولية  العقود 
مع الاعبني الدوليني على غرار 

جمموعة باراماونت.
�شركة  ت���اأ����ش���ي�������س  اإن  واأ�������ش������اف: 
الع�شكرية  لل�شناعات  الإم�����ارات 
ه��و خ��ط��وة ه��ام��ة اأق���دم���ت عليها 
لتنويع  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اقت�شادها يف جمالت غر نفطية 

ولتطوير الت�شنيع الع�شكري. 
ال�شحيحة  ال���ري���ادة  خ���ال  وم���ن 
وال�شتثمارات  املنا�شبة، مت حتقيق 
حافظت  حيث  �شخمة.  اإجن����ازات 
بالتوازي  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول 
يف  املتزايدة  البتكار  معدلت  مع 
من  العايل  امل�شتوى  على  املنطقة 
اإنفاقها على التجهيزات الدفاعية، 
وهو ما يقدر ب�100 مليار �شنوياً 

توطني  اإىل  تهدف  التي   2030
اأكرث من %50 من اإنفاقها على 
بحلول  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
العام 2030، وهو ما يعادل 25 

�شعف من الإنفاق احلايل.
قدرة  اإىل  اإي�شيكويتز  اأ���ش��ار  ك��م��ا 
ال���ث���ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة على 
ال�شرق  ملنطقة  هائلة  فر�ٍس  فتح 
الأو���������ش��������ط، وذل���������ك م������ن خ����ال 
ال����ت����ح����ّول نحو  ال����ش���ت���ف���ادة م����ن 
امل�������ش���ان���ع امل��ت�����ش��ل��ة وال���ت���ط���ورات 
ال�����روب�����وت�����ات وال����ذك����اء  يف ع�����امل 
وال��ط��ب��اع��ة ثاثية  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
تتيح  التي  املجالت  الأب��ع��اد، وه��ي 
البتكار  واإع�������ادة  ل��ل��ن�����ش��ر  ف��ر���ش��اً 
ج���وان���ب قطاع  ك���اف���ة  يف  ن���ظ���ري���اً 
ال�شناعة العاملي الذي تبلغ قيمته 
دولر، وبالتايل فتح  ترليون   12

اآفاق اقت�شادية غر م�شبوقة.
�شيفر�س  ال���ع���امل���ي  ال���ت���وج���ه  ه����ذا 
الدول  على  التحديات  من  املزيد 
وال�شناعات، لكنه ميّثل يف الوقت 
ذات������ه ف���ر����ش���ًة ه���ام���ة ت�������ش���ّرع من 
والت�شنيع  ال��ت�����ش��م��ي��م  ع��م��ل��ي��ات 
وجتعلها اأكرث ذكاًء وتوّفر عمليات 
الإن���ت���اج وال��ت�����ش��ن��ي��ع ب��ك��ل��ف��ة اأق���ل، 
قطاع  اأن  الأب���ح���اث  ك�شفت  ح��ي��ث 
الدفاع والطران �شي�شهد توفراً 
يف الإنفاق ي�شل اإىل 9 مليار دولر 

بحلول عام 2020.
متتلك  اإي�������ش���ي���ك���وي���ت���ز:  وخ���ل�������س 

خال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
ال�شنوات املا�شية خلدمة عمائها 
وت������زوي������د احل����ك����وم����ات ب����اأح����دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وح���ل���ول ال����دف����اع وفق 
دفاعية  حلولو  بتوفر  فل�شفتها 

بتكاليف اأقل. 
واأبرز ما حتمله حمفظة باراماونت 
 ،MWARI طائرة  العام  ه��ذا 
وه�����ي ال��ن�����ش��خ��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة من 
التي   AHRLAC ط�����ائ�����رة 
ت��ن��ت��ج��ه��ا جم���م���وع���ة ب���ارام���اون���ت 
تقنيات  ب��ن��ف�����س  وامل��ج��ه��زة  اأي�����ش��اً 
املراقبة وال�شتهداف التي حتملها 
الأك����رب  احل���ج���م  ذات  ال���ط���ائ���رات 
وال�شعر ونفقات الت�شغيل الأعلى. 

وتوفر طائرة MWARI نظام 
ارتفاع  على  عالية  بدقة  مراقبة 
بني  وجت����م����ع  ق�������دم،   30،000
لكل  وت�شميمية  تقنية  ع��ن��ا���ش��ر 
امل��روح��ي��ة وطائرة  ال��ط��ائ��رة  م���ن 

ال�شتطاع.
اآي���ف���ور  ال�������ش���ي���اق، ق�����ال  ويف ه�����ذا 
والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  اإي�����ش��ي��ك��وي��ت��ز 
باراماونت:  ملجموعة  التنفيذي 
تقنيات  على  الإن��ف��اق  �شّجل  لقد 
ال�شنة  الدفاع تزايداً كبراً خال 
يف  �شي�شتمر  وب��ال��ت��اأك��ي��د  امل��ا���ش��ي��ة 
ا�شتمرار  وم���ع  م�شتقبًا،  ال��ن��م��و 
اجليو�شيا�شية  اليقني  ع��دم  حالة 
التي تعي�شها املنطقة و�شعي الدول 
لذلك،  نتيجًة  ح��دوده��ا  حل��م��اي��ة 

ا�شتعرا�س  ف��ر���ش��ة  امل��ع��ر���س  ل��ن��ا 
تقنياتنا وتو�شيع �شراكاتنا وتعزيز 
ي�شّكل  كما  املنطقة،  يف  عاقاتنا 
هاماً  جيو�شيا�شياً  حدثاً  املعر�س 
ال�شركاء واحللفاء على  يوؤكد فيه 
و�شناع  احلكومات  مع  عاقاتهم 
القرار، وميكن من خاله التعرف 
ب�شكل دقيق على الإنفاق الإقليمي 

على القدرات الدفاعية.
ويف معر�س تعليقه على التوجهات 
ال����دف����اع، قال  ال��ع��امل��ي��ة يف ق���ط���اع 
الرئي�شية  ال��دول  اإن  اإي�شيكويتز: 
امل�������زّودة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط مثل 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
تغرات  واج��ه��ت  املتحدة  واململكة 
�شيا�شية كبرة مما خلق حالة من 
ا�شرتاتيجياتها  نحو  اليقني  عدم 
الدفاعية وتلك املتعلقة ب�شيا�شتها 
اخل����ارج����ي����ة، وه�����و م����ا ق����د ي�����وؤدي 
الت����ف����اق����ات  ت��ق��ي��ي��م  اإع����������ادة  اإىل 
بالأمن  يتعلق  فيما  وال�شيا�شات 
فر�شة  ي�����ش��ّك��ل  مم����ا  والإن������ف������اق، 
���ش��ان��ح��ة ل�����ش��رك��ات ال����دف����اع حول 
باملزيد  الأمر الذي ي�شهم  العامل، 
الذاتي  ل��اع��ت��م��اد  ال��ت��ح��ف��ي��ز  م��ن 
قدراتها  ت��ط��وي��ر  ل���ل���دول  وي��ت��ي��ح 
وهناك  وال�����ش��ن��اع��ي��ة.  ال��دف��اع��ي��ة 
الأم��ث��ل��ة يف منطقة  ال��ع��دي��د م��ن 
ال�شرق الأو�شط، فاململكة العربية 
روؤية  اأطلقت  قد  كانت  ال�شعودية 

وي�شكل ثالث اأكرب اإنفاق يف العامل 
على القدرات الدفاعية.

ا�شتطاع  اأيدك�س  اأن معر�س  يذكر 
ت���ر����ش���ي���خ م���ك���ان���ت���ه الإق���ل���ي���م���ي���ة 
املعار�س  اأب�����رز  ك���اأح���د  وال���دول���ي���ة 
بال�شناعات  املتخ�ش�شة  الدولية 
الدفاعية، وهو ما يعك�س امل�شتوى 
الدفاعية  ال�شناعات  بلغته  ال��ذي 
التحول  وا���ش��ت��ط��اع  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
م���ن م��ع��ر���س حم��ل��ي ت�������ش���ارك به 
العماقة  العاملية  الدفاع  �شركات 
فيه  ت�شتعر�س  ه��ام��ًة  من�شة  اإىل 
ال�������ش���رك���ات م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
والقدرات  التقنيات  اأحدث  العامل 

يف املنطقة.
واأ�شاف اإي�شيكويتز: ميّثل معر�س 
امل��ن�����ش��ة الأه����م يف قطاع  اأي��دك�����س 
وك�شركة  ال��دف��اع��ي��ة،  ال�����ش��ن��اع��ات 
الأفريقية، يتيح  القارة  رائدة من 

جمموعة باراماونت خربة عريقة 
ع�شرين  م���ن  لأك�����رث  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
عاماً، ا�شتطعنا فيها النمو يف قطاع 
الدعم  وقدمنا  باملنطقة،  ال��دف��اع 
احتياجاتهم  تنامي  مع  لعمائنا 
ومنتلك  ال���دف���اع���ي���ة،  وط��ل��ب��ات��ه��م 
عدداً من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
العون  ي����د  ل���ه���م  ق���دم���ن���ا  ال����ذي����ن 
يف  ال�شناعية  ق��درات��ه��م  لتطوير 
املجال الدفاعي. ويتوافق نظامنا 
التوجهات  م��ع  للت�شنيع  املتنّقل 
املنطقة نحو حتقيق  املعلنة لدول 
من  الرغم  وعلى  املحلي.  الإن��ت��اج 
تزال  املوؤ�ش�شات ما  العديد من  اأن 
النهج،  ه��ذا  التعّرف على  يف ط��ور 
باراماونت  جم��م��وع��ة  ا�شتطاعت 
بناًء  م�شاريع  اإط��اق  �شنوات  منذ 
على هذا الأ�شا�س، وهي الآن متّثل 
���ش��ري��ك��اً ق���وي���اً ح��ت��ى ���ش��م��ن اأكرث 

الأ�شواق تعقيداً.
ال�شركة  اإىل  الإ��������ش�������ارة  جت������در 
����ش���ت�������ش���ت���ع���ر����س اأي�����������ش�����اً خ����ال 
اأيدك�س  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
جمموعة من املركبات املدرعة مبا 
 Mbombe ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة  
العربات  اأك����رث  م��ن  وه���ي   8x8
تطوراً  لاألغام  وامل�شادة  امل��درع��ة 
يف الأ�شواق، والتي حتمل خا�شة 
املركبات  م��ن  املكت�شبة  اخل����ربات 
ال�شراعات  يف  اجل���ن���د  ون���اق���ات 

باأفريقيا وال�شرق الأو�شط.

وفد هيئة اآل مكت�م اخلريية يتفقد م�شاريع الهيئة يف اثي�بيا 

طحن�ن بن حممد يح�شر اأفراح ال�شام�شي واملهريي بالعني
•• العني-وام: 

ح�شر �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية م�شاء ام�س حفل 
ال�شتقبال الذي اأقامه ال�شيد را�شد مانع بن رحمة ال�شام�شي مبنا�شبة زفاف جنله را�شد اإىل كرمية 

را�شد حممد بن رحمة ال�شام�شي وذلك يف قاعة زاخر لاأفراح مبدينة العني .
جوعان  ال�شيد  اأقامه  ال��ذي  ال�شتقبال  حفل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ح�شر  كما 
عبداهلل املهري مبنا�شبة زفاف جنليه عبداهلل و اأحمد يف قاعة املوؤمترات يف منطقة خبي�شي مبدينة 

العني .
ح�شر احلفلني اإىل جانب �شموه .. ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف 
املنطقة ال�شرقية وال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 

مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.

�ش��يف وخ�ال��د ب��ن زاي�د ي�ح�شران اأف��راح ال�ش�ام�ش�ي ب�ال�عني 
•• العني -وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ح�شر 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة 
اأرحمه ال�شام�شي  اأقامه را�شد مانع بن  م�شاء ام�س حفل ال�شتقبال الذي 
اأرحمه  ب��ن  �شاملني  حممد  را���ش��د  كرمية  اإىل  اأح��م��د  جنله  زف��اف  مبنا�شبة 

ال�شام�شي.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم بقاعة زاخر لاأفراح يف مدينة العني - عدد 
املدعوين  من  وجمع  وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  وكبار  القبائل  وجهاء  من 

والأهل والأ�شدقاء.
ابتهاجا  منوعة  وفقرات  بعرو�س  احلربية  فرقة  م�شاركة  احلفل  وتخلل 

بهذه املنا�شبة.

•• ادي�س ابابا -وام:

اآل مكتوم اخلرية بزيارة اىل  دبى قام وفد من هيئة 
اثيوبيا للوقوف على م�شاريع الهيئة يف اثيوبيا والتي 
اآل مكتوم يف  ال�شيخ حمدان بن را�شد  ت�شمل مدر�شتي 
منطقتي نفا�س �شيلك ويكا اآيات يف مدينة ادي�س ابابا 
واللتني مت النتهاء من ت�شييد مبناهما بتكلفة مليون 
و800 الف دولر بالإ�شافة اىل 300 الف دولر تكلفة 
ال�شايغ  م��رزا  �شعادة  برئا�شة  ال��وف��د  وق��ام  التاأثيث. 
امل�شت�شار  حممد  وح��ام��د  الهيئة  ام��ن��اء  جمل�س  ع�شو 
غازي  �شعادة  يرافقهم  �شالح  حممد  وم�شعود  الثقايف 
ع��ب��داهلل ���ش��امل امل��ه��ري �شفر ال��دول��ة ل��دى جمهورية 
اأثيوبيا بزيارة املدر�شتني وتفقد مبانيهما والتاأكد من 
جاهزية املدر�شتني ل�شتقبال الطاب يف �شهر �شبتمرب 

القادم مع اكتمال املباين والتاأثيث .
وقال �شعادة مرزا ال�شايغ ع�شو جمل�س امناء الهيئة 
ت�شتوعب  ف�شا   12 ت�شم  منهما  م��در���ش��ة  ك��ل  ب���ان 
حواىل 400 طالب وطالبه من املرحلة البتدائية اىل 
القادم يف  الدرا�شي  العام  الدرا�شة بهما  الثانوي وتبدا 
�شبتمرب القادم وتتحمل الهيئة تكاليف تاأثيث وفر�س 
وقد  دولر  األف   300 تقدر بحوايل  والتي  املدر�شتني 

ال�شركات  اح��دى  قبل  من  الث��اث  لتوريد  التعاقد  مت 
املكاتب  لتاأثيث  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  خ��ال  معاينته  بعد 
24 جهاز كمبيوتر  املدر�شتني وتزويدهما ب  وف�شول 
التكلفة  ت�شل  وبذلك  املدر�شتني  احتياجات  توفر  و 
الإجمالية للمدر�شتني مليونني و100 األف دولر كما 
تتحمل الهيئة رواتب املدر�شني والعاملني والتي تقدر 

مبدئيا بحوايل 300 األف دولر �شنويا.
وقال انه من املقرر زيارة وفد من الهيئة خال �شهر 
مايو القادم للوقوف على جاهزية املدر�شتني للدرا�شة 

بعد ا�شتكمال التاأثيث وتعيني الهيئة التدري�شي.
كما افتتح �شعادة مرزا ال�شايغ مكتبا لها بادي�س ابابا 
بح�شور �شعادة غازي عبداهلل �شامل املهري فيما اجتمع 
الوفد مع ال�شيد حممد على ندل�شو مدير مكتب الهيئة 
فى اثيوبيا وا�شتمع ل�شرح عن الدور املطلوب من املكتب 
وكيف انه �شيخدم البيئة الجتماعية وي�شهم فى تعزيز 
ت�شغيل  بعد  خا�شة  الث��ي��وب��ي��ة  الم��ارات��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
فى  تعليمي  ا�شعاع  مبثابة  �شتكونان  اللتني  املدر�شتني 
منطقتيهما. كما التقى مبدير جمعية التنمية اخلرية 
الثيوبية حيث بحث التجهيزات املطلوبة لبداية العام 
مت  حيث  املدر�شتني  ت�شغيل  وكيفية  اجلديد  الدرا�شي 
ا�شتكمال  باأثيوبيا مبتابعة  تكليف مدير مكتب الهيئة 

�شفارة الم��ارات لتذليل  الكامل مع  التاأثيث والتعاون 
�شعادة مرزا  واو���ش��ح  ع��ام.  ب�شكل  اي��ه عقبة فى عمله 
ال�شايغ بانه بافتتاح هاتني املدر�شتني ي�شل عدد مدار�س 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم فى افريقيا اىل 43 مدر�شة 
وقال ان مدار�س �شمو ال�شيخ حمدان املنت�شرة فى 22 
تنفذها هيئة  رائ��دة  تعليمية  افريقيا جتربة  دولة فى 
زار  كما  عاما.  ع�شرين  مدى  على  اخلرية  مكتوم  اآل 
 H0PE FOR CHILDERN الوفد منظمة
تعنى  منظمة  وه��ى   ORGANIZATION
ب��الأط��ف��ال الي���ت���ام وف���اق���دي الب���وي���ن ت��رع��اه��ا �شيدة 
ا�شرتالية وختم الوفد زيارته بزيارة �شفارة الدولة فى 
ال�شفر تقديرا  الهيئة �شعادة  ابابا حيث كرمت  ادي�س 
جل��ه��وده وط��اق��م ال�����ش��ف��ارة يف خ��دم��ة ال��ع��م��ل اخلرى 
وجتهيز  ت�شييد  مراحل  متابعة  خ��ال  من  الإم��ارات��ي 
���ش��ع��ادة غ���ازي عبداهلل  ا���ش��اد  امل��در���ش��ت��ني. وم��ن جانبه 
برعاية  اآل مكتوم اخلرية  هيئة  بجهود  املهري  �شامل 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
اآل  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  :ل�شمو  وق��ال  املالية  وزي��ر 
مكتوم اأيادي بي�شاء يف العمل اخلري يف كثر من دول 
العامل ومنها القارة الإفريقية واأثيوبيا لها ن�شيب من 
اإق��ام��ة م�شروع  ان  الأع��م��ال اخلرية م�شرا اىل  ه��ذه 

كهذا وهو بناء مدر�شتني منوذجتني واحت�شان الأ�شر 
ال��ف��ق��رة يف اأث��ي��وب��ي��ا وم�����ش��اع��دة ه��ذه الأ���ش��ر يف تعليم 
اأبنائها اعتربه امل�شوؤولون يف اأثيوبيا خطوة يف الطريق 
ال�شحيح للق�شاء على اجلهل وبناء جيل يت�شلح بالعلم 
وي�شارك م�شاركة ايجابية يف م�شرة التنمية يف اأثيوبيا. 
الثيوبي  وال�����ش��ارع  الثيوبية  احل��ك��وم��ة  ب���اأن  واأ���ش��اف 
وكذلك �شفارة الإمارات العربية املتحدة يف اأدي�س اأبابا 

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  ك��ل  تقدم 
را�شد اآل مكتوم على هذه املكرمة �شائا اهلل اأن يحفظ 
�شموه معتربا ان قيام �شموه بهذا العمل الكبر يف هذا 
الدبلوما�شية  الهام يعترب جزءا من  التعليمي  القطاع 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ف��ى  ت�شاعدنا  ال��ت��ي  الناعمة 
املتحدة ممثلة ب�شفارتها يف اأدي�س اأبابا يف توثيق اأوا�شر 

العاقات بني احلكومتني وال�شعبني ال�شديقني.
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العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
البادية  ال�ش�����ادة/نظارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1138539 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

توما�س �شوماناتو توما�س من 25% اىل %49 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف الفون�شو ني�شلون روما�شاريو
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
الرو�شة  ال�ش�����ادة/�شنابل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1118629:للمواد الغذائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد هال خادم مبارك احلمري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل �شعيد حممد ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
وادي  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1735644:احلمام للحدادة والنجارة امل�شلحة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شامل مبارك �شعيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو رابت دراي 
كلني رخ�شة رقم:CN 1767888 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء 
العان ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 1719 

بتاريخ 2016/6/21 
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديات التالية:

الغاء الرخ�شة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمات �شديق لبيع العطور ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1103658 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد ال�شغر �شعيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد ال�شغر �شعيد ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد كبر حممد خليق الرحمن

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/حمات �شديق لبيع العطور ذ.م.م

FRIEND PERFUMERY STORES LLC
اىل/حمات �شديق لبيع العطور 

SADIQ PERFUMERY STORES
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت ايديا للو�شائل التعليمية

رخ�شة رقم:CN 2053292 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاهم عي�شى عبيد عي�شى احلمر الزعابي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاهم عي�شى عبيد عي�شى احلمر الزعابي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شربل يو�شف اخلوند من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شربل يو�شف اخلوند من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 0.30*1.51 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شمارت ايديا للو�شائل التعليمية
SMART IDEA EDUCATIONAL AIDS

اىل/مكتبة �شمارت ايديا ذ.م.م 
SMART IDEA BOOKSHOP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة توزيع الكتب )7310025(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبرمي �شتار لتجارة الملنيوم

رخ�شة رقم:CN 1324420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة احمد علي �شالح احلمادي

تعديل وكيل خدمات/حذف را�شد عبدالقادر دروي�س عبداهلل املرزوقي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 3.04*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شوبرمي �شتار لتجارة الملنيوم
SUPREME STAR ALUMINIUM TRADING

اىل/وايت هاو�س للديكور وجتميل احلدائق واملنتزهات 
WHITE HOUSE DECOR AND GARDENING SERVICES

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 38 ق 96 خمزن رقم 5 املالك/خليفة �شعيد عو�شه املريخي اىل 
ابوظبي ابوظبي �شارع النجدة - �شرق 11 ق 18 ط 5 مكتب 5041 املالك را�شد حممد عبداهلل املزروعي

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة خردة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة )4669105(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز جوني�س �شبا 

للن�شاء رخ�شة رقم:CN 1305216 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مركز جوني�س �شبا للن�شاء
JEUNESSE SPA LAIDES CENTER

اىل/�شالون هر رويال �شارم بيوتي لل�شيدات 
HER ROYAL CHARM BEAUTY LOUNGE FOR LADIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اخلواجة لعمال ال�شباغ 

رخ�شة رقم:CN 1129591 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة اخلواجة لعمال ال�شباغ
AL KHAWAJA PAINTS WORKS EST

اىل/اخلوجة لل�شتائر 
AL KHAWJA CURTAIN

تعديل عنوان/من العني العني  �شناعية العني حو�س �شعبة ال�شلم ال�شيد حممد 
ال�شيد/ العني  �شناعية  العني  العني  اىل  واآخرون  العامري  مرزوق  حممد  حمد 

خليفة حممد خليفة �شاحي العميمي
تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
فود  ميي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1416213 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*2.2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مطعم ميي فود
YUMME FOOD RESTURANT

اىل/مطعم ومعجنات جبنه ولبنه
JUBNAH AND LABNAH PASTRIES & RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهرة قا�شيون للنقليات العامة 

رخ�شة رقم:CN 1046564 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي احمد جار اهلل ح�شني املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحيم �شامل هزاع احلمادي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 2.50*1 اىل 0.20*0.50

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الظفرة بناية خليفة حممد عبيد 
املهري اىل ابوظبي بني يا�س بني يا�س �شرق 3 ق s 10-3 طابق b مكتب 6 

املالك/مرمي ر�شيد حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

تنويه
بال�شارة اىل العان ال�شادر بجريدة الوطن يف العدد رقم 1929 بتاريخ 2017/1/16 بخ�شو�س 
الرخ�شة التجارية رقم :CN 1712017 بال�شم التجاري كامربيدج ميدل اي�شت للت�شميم 
الرخ�شة  الغاء  بالغاء  القت�شادية:  التنمية  دائرة  تنوه  ابوظبي.  فرع   - �س.ذ.م.م  الداخلي 

CC-2262437 التجارية
وا�شافة التعديات التالية: تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لينك�س �شولي�شتي�س للو�شاطة 

LINKS SOLSTICE COMMERCIAL BROKERS LLC التجارية ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاح ا�شماعيل ح�شن حممد املرزوقي

تعديل لوحة العان /اجمايل من م�شاحة 11* اىل 11*
تعديل ا�شم جتاري من/ كامربيدج ميدل اي�شت للت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي

CAMBRIDGE MIDDLE EAST INTERIORS LLC - BRANCH OF ABU DHABI

اىل/ كامربيدج ميدل اي�شت للديكور �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي - فرع ابوظبي 1
 CAMBRIDGE MIDDLE EAST INTERIORS LLC BRANCH OF ABU

DHABI - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
بعد  او دعوى  اي حق  الدائرة غر م�شوؤولة عن  فان  وال  ن�شر هذا العان  تاريخ  ا�شبوع من 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

تنويه
بال�شارة اىل العان ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم:11935 بتاريخ:2017/2/4 
التجارية:اكادميية  الرخ�شة   CN-1223974:رقم التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س 

بيلكان للريا�شات البحرية ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العان ومل تذكر التعديات التالية:

ا�شافة/حممد عبداهلل حممد احمد العبيديل 51% وال�شحيح هو حذف
حذف/عبداهلل حممد احمد العبيديل وال�شحيح هو ا�شافة 

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

امل�شتقبل لل��شائط املتعددة- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الدارية انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غر العادية ال�شادر بتاريخ 2017/1/16 
بحل وت�شفية امل�شتقبل للو�شائط املتعددة ذ.م.م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
026716054 �س.ب  53181 ابوظبي بالنادي ال�شياحي 
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية 
)403( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خال مدة 

اأق�شاها 45 يوم من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الرومي خلدمات النفط 

رخ�شة رقم:CN 1095540 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد خلفان حممد الرومي %22

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شما حميد طار�س الفا�شي %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عهود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلود خلفان حممد الرومي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة العنود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ورثة/حذف حممد خلفان حممد خلفان الرومي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة خلفان حممد الرومي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 20*1 اىل 20*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الرومي خلدمات النفط
AL ROUMI OIL SERVICES ESTABLISHMENT

اىل/�شركة الرومي خلدمات النفط ذ.م.م 
AL ROUMI OIL SERVICES COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الرومي للتجارة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1002709 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد خلفان حممد خلفان الرومي من ممثل ورثة اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد خلفان حممد خلفان الرومي من 0% اىل %22
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شما حميد طار�س الفا�شي %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عهود خلفان حممد الرومي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة العنود خلفان حممد الرومي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان حممد الرومي
تعديل راأ�س املال/من 500000 اىل 150000

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 0.20*0.40
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الرومي للتجارة العامة
AL ROUMI GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

اىل/�شركة الرومي للتجارة العامة ذ.م.م 
AL ROUMI GENERAL TRADING COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الرومي لتمثيل ال�شركات 

رخ�شة رقم:CN 1000759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد خلفان حممد خلفان الرومي من ممثل ورثة اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد خلفان حممد خلفان الرومي من 0% اىل %22
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عهود خلفان حممد الرومي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة العنود خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شما حميد طار�س الفا�شي %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلود خلفان حممد الرومي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور خلفان حممد الرومي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة خلفان حممد الرومي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 0.20*0.40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الرومي لتمثيل ال�شركات

AL ROUMI COMPANIES REPRESENTATION ESTABLISHMENT
اىل/�شركة الرومي لتمثيل ال�شركات ذ.م.م 

AL ROUMI COMPANIES REPRESENTATION COMPANY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  99231 
باإ�ش������م:  كر�شتني فلوريان، انك 

وعنوان����ه:  20492 كري�شينت باي درايف، �شوت 100، ليك فور�شت، كاليفورنيا 92630، 
الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم:  98104               بتاريخ:  2009/12/08  
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف:  2017/08/26 
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لاأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري - اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  18  فرباير 2017 العدد 11947

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  18  فرباير 2017 العدد 11947
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اأخبـار الإمـارات
�شعيد بن طحن�ن يح�شر حفل مبارك 

ال�شام�شي واأفراح ال�شاعدي
•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان م�شاء اأم�س الأول مبنطقة رملة زاخر مبدينة العني 
الإحتفال الذي اأقامه عو�س مبارك حمد �شليمان ال�شام�شي مبنا�شبة تخرج جنله مبارك يف الدورة 
ال41 من املر�شحني ال�شباط يف كلية زايد الثاين الع�شكرية. كما ح�شر معاليه م�شاء اأم�س، حفل 
اإىل كرمية علي  ال�شاعدي مبنا�شبة زفاف جنليه �شعيد  اأقامه حارب حممد عبيد  الذي  الإ�شتقبال 
الظاهر  قاعة  يف  وذل��ك  ال�شاعدي  حمد  را�شد  نا�شر  كرمية  اإىل  وحممد   ، ال�شاعدي  عبيد  حممد 
القوات  و�شباط  القبائل  ووجهاء  امل�شوؤولني  من  عدد  احلفلني  ح�شر  ال�شرقية.  باملنطقة  لاأفراح 

امل�شلحة وال�شرطة وح�شد غفر من املهنئني.

بلحيف النعيمي : الي�م الريا�شي ال�طني ير�شخ مفاهيم حب ال�طن والقيادة
•• دبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  الدكتور  اأك��د معايل 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزير 
اأهمية  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
ال��ي��وم ال��ري��ا���ش��ي ال��وط��ن��ي الذي 
بني  التوا�شل  تعزيز  اإىل  يهدف 
مفاهيم  وتر�شيخ  املجتمع  فئات 
ح���ب ال���وط���ن وال���ق���ي���ادة وال����ولء 

والنتماء لهذا الوطن املعطاء.
م�شاركته  خ�������ال  ذل�������ك  ج�������اء 
جميلة  املهند�شة  �شعادة  بح�شور 
الفندي مدير عام برنامج ال�شيخ 
املهند�س  و�شعادة  لاإ�شكان  زاي��د 
وزارة  وك���ي���ل  امل���ن�������ش���وري  ح�����ش��ن 
تطوير البنية التحتية بالإنابة يف 
فعاليات اليوم الريا�شي الوطني 
بنادي  ال��������وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اإىل  معاليه  ولفت  بدبي.  الن�شر 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال�������وزارة  ح���ر����س 
منها  اإمي�����ان�����ا  احل�������دث  ه������ذا  يف 
بالريا�شية  اله��ت��م��ام  ب�����ش��رورة 

مليئة  حياة  لهم  ومتنى  الوطني 
م�شيدا   .. والزده������ار  ب��ال�����ش��ع��ادة 

بدورهم يف اإجناح الفع�الية.
ال�����وزارة ق��د نظمت خال  ك��ان��ت 
بطولة  الوطني  الريا�شي  اليوم 
الرجال  فيها  �شارك  التن�س  ك��رة 
وذوي  والأط������ف������ال  وال�������ش���ي���دات 
جانب  اإىل  خ��ا���ش��ة  اح���ت���ي���اج���ات 
الرتفيهية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع���دد 
على ماعب نادي الن�شر ف�شا 
لعبة  يف  ا�شتعرا�شية  م��ب��اراة  عن 
معايل  جمعت  الأر����ش���ي  ال��ت��ن�����س 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر 

بعدد من احل�شور .
اأقيمت  التي   - الفعاليات  ح�شر 
وزي��ر تطوير  رعاية معايل  حتت 
البنية التحتية - عدد من قيادات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
لاإ�شكان  زاي���د  ال�شيخ  وب��رن��ام��ج 
للموا�شات  الحت��ادي��ة  والهيئة 
جانب  اىل  وال���ب���ح���ري���ة  ال���ربي���ة 

منت�شبي نادي الثقة للمعاقني.

م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة امل��وظ��ف��ني مل��ا لها 
م����ن اأث�������ر اإي����ج����اب����ي ك���ب���ر على 
ال�شحة وتنمية القدرات البدنية 
ميكنه  مب��ا  والذهنية  والنف�شية 

العليا واملوظفني وحتقيق الألفة 
وال�شعادة بن خمتلف امل�شاركني .

لفعاليات  بداية  تكون  اأن  متمنيا 
م�شابهة �شيكون لها بالغ الأثر يف 

الريا�شة ودورها  اأهمية ممار�شة 
اأمرا�س  يف الق�شاء على خمتلف 
اإىل  اجل��م��ي��ع  داع���ي���ا   .. ال��ع�����ش��ر 

اعتبار الريا�شة اأ�شلوب حياة .

على  الوظيفة  مبهام  القيام  من 
اأكمل وجه.

و�شدد على اأهمية هذه الفعاليات 
القيادة  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  حتقيق  يف 

اإ�شعاد املوظفني الأمر الذي يزيد 
من اإنتاجيتهم.

ال���دك���ت���ور عبداهلل  م��ع��ايل  ون����وه 
اإىل  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 

خمتلف  اإىل  ال���������ش����ك����ر  وق���������دم 
والتي  احل���ا����ش���رة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ال��ت��ي نظمتها  ���ش��ارك��ت��ه ف��ع��ال��ي��ات 
الريا�شي  ال��ي��وم  خ���ال  ال�����وزارة 

بث مبا�شر لعملية ق�شطرة قلبية من م�شت�شفى دبي اإىل م�ؤمتر عاملي
•• دبي-وام:

�شهدت اجلل�شات العلمية للموؤمتر 
العاملي الثالث للق�شطرة العاجية 
ق�شطرة  لعملية  مبا�شرا  بثا  اليوم 
القلب  ل�شرايني  دقيقة  عاجية 
ال�شناعية  الأق��م��ار  ع��رب  نقلها  مت 
القاعة  اىل  دب����ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ن 
الرئي�شية للموؤمتر بفندق كونراد 
دبي. واأ�شار الدكتور جا�شم حممد 
ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  الها�شمي 
ورئي�س  دب����ي  مب�شت�شفى  ال��ق��ل��ب 
باإجراء  ق��ام  ال��ذي  الطبي  الفريق 
والتوا�شل  التفاعل  اىل  العملية 
قاعات  الأط����ب����اء يف  ب���ني  امل��ب��ا���ش��ر 

اخلليج  ودول  واأوروب����ا  الأمريكية 
يعك�س  ال���ذي  الأم���ر  وه��و  العربية 
وامكانيات  ب��ق��درة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ق��ة 
طبي  كمركز  بدبي  ال�شحة  هيئة 

تعليمي على م�شتوى املنطقة.
وك����ان ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن كلبان 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
بدبي  ال�شحة  بهيئة  امل�شت�شفيات 
قد افتتح اأم�س بفندق كونراد دبي 
الثالث  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
الراأ�س  م��ن  العاجية  للق�شطرة 
اىل القدم 2017 الذي ي�شارك به 
واملتخ�ش�شني  الأط��ب��اء  من  نخبة 
ملناق�شة  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
جمال  يف  العاملية  امل�شتجدات  اآخ��ر 

ال��ق��ل��ب ح��ي��ث ك���ان ال���ق���رار الطبي 
عاجية  ق�شطرة  عملية  ب��اإج��راء 
للذوبان  قابلة  دعامات  با�شتخدام 
التي  احلديثة  التقنيات  من  وه��ي 
ب�����داأ ال���ع���امل ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا خال 

ال�شنوات القليلة املا�شية.
بهيئة  القلب  مركز  اأن  اإىل  ولفت 
املراكز  م���ن  ك����ان  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة 
ا�شتخدام  يف  وال�����ش��ب��اق��ة  ال���رائ���دة 
ال�شرق  التقنية على م�شتوى  هذه 
الأو����ش���ط ح��ي��ث ق���ام ب���اإج���راء اكرث 
من 350 عملية منذ عام 2011 
ال��رق��م الأع��ل��ى على م�شتوى  وه��و 

ال�شرق الو�شط حتى الآن.
وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ه��ا���ش��م��ي ان بث 

املوؤمتر والفريق الطبي مب�شت�شفى 
دبي حول هذا النوع من العمليات 
تقنية  ا�شتخدام  خالها  يتم  التي 
الدعامات القابلة للذوبان وكيفية 
هذه  وا�شتخدام  املري�س  حت�شر 
املتطورة  ال���ع���اج���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
واخ���ت���ي���ار امل���ري�������س امل��ن��ا���ش��ب لها 
وال���ن���ت���ائ���ج الي���ج���اب���ي���ة مل���ث���ل هذه 

التداخات العاجية الدقيقة.
بثها  مت  التي  العملية  ان  واأو���ش��ح 
كاملة  �شاعة  وا�شتغرقت  للموؤمتر 
من  يبلغ  باك�شتاين  ملري�س  كانت 
العمر 55 �شنة دخل م�شت�شفى دبي 
يف ح��ال��ة ح��رج��ة وك���ان ي��ع��اين من 
ذبحة �شدرية وان�شداد يف �شرايني 

هذا النوع من العمليات العاجية 
هيئة  م�شت�شفيات  من  املتخ�ش�شة 
عاملي  م��وؤمت��ر  اإىل  ب��دب��ي  ال�شحة 
القائمني  �شهادة اعرتاف من  يعد 
املتطور  ب��امل�����ش��ت��وى  امل���وؤمت���ر  ع��ل��ى 
ال�������ذي و����ش���ل���ت اإل����ي����ه اخل����دم����ات 
بهيئة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ال���ط���ب���ي���ة 
ال�شحة بدبي ويوؤكد قدرة وكفاءة 
الهيئة  العاملة يف  الطبية  الكوادر 
العاملية يف  التطورات  على مواكبة 

هذا املجال الطبي املتخ�ش�س.
العمليات  م��ن  العديد  اإىل  وا���ش��ار 
املعقدة التي مت نقلها ب�شكل مبا�شر 
خال الفرتة املا�شية اإىل موؤمترات 
عاملية يف كل من الوليات املتحدة 

والتدخات  وال�شباتية  الدماغية 
التي  العاجية لل�شريان الأبهرية 

الدموية  ال���وع���ائ���ي���ة  الأم�����را������س 
الوقائية  ال���دع���ام���ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

���ش��ت�����ش��اع��د امل��ر���ش��ى ع��ل��ى حت�شني 
نوعية حياتهم.

ن�رثروب جرومان ت�شلط ال�ش�ء على قدراتها يف اأنظمة الدفاع و الأمن العاملي خالل معر�ض »اأيدك�ض 2017«
•• اأبوظبي-الفجر: 

“اأيدك�س” 2017،  �شمن م�شاركتها يف معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
و  الدفاع  اأنظمة  يف  العاملية  قدراتها  جرومان  نورثروب  �شركة  �شتعر�س 
اإىل  “C4ISR” بالإ�شافة  ال�شيطرة  و  القيادة  حلول  فيها  مبا  الأم��ن 
-19 الأمن ال�شيرباين واخلدمات اللوج�شتية، وذلك خال الفرتة من 

يف مركز اأبوظبي الدويل للمعار�س، يف اجلناح رقم  اجلاري  فرباير   23
.#02-A04

ومن جانبه قال املهند�س وليد بن عبد املجيد اأبوخالد، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة نورثروب جرومان يف ال�شرق الأو�شط، ميتد تاريخ �شركة نورثروب 
جرومان يف منطقة ال�شرق الأو�شط اىل �اأكرث من 40 عاماً، ولقد عززنا 
تعترب م�شاركتنا  واأ���ش��اف:  والإجن���از،  بالثقة  الفرتة  ه��ذه  �شمعتنا خ��ال 
الرائدة  والأمنية  الدفاعية  تقنياتنا  لإظهار  فر�شة  اأيدك�س  معر�س  يف 
عامليا وتاأكيد التزامنا الرا�شخ ل�شركائنا يف املنطقة وبناء عاقات جديدة 
التحديات  ملواجهة  املطلوب  الب��ت��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  خرباتنا  اإب���راز  وك��ذل��ك 

الأمنية احلا�شمة يف املنطقة.

و  الدفاعية  القدرات  وا�شعة من  نورثروب جرومان جمموعة  و�شتعر�س 
الأمنية العاملية القابلة للت�شدير، مبا يف ذلك حلول القيادة و ال�شيطرة 
متكاملة من القدرات ال�شيربانية واللوج�شتية،  وجمموعة   ،  C4ISR
اأنظمة  ذل��ك  يف  مبا  ال����رادارات،  تقنيات  اأي�شاً  ال�شركة  جناح  �شي�شم  كما 
رادارات لونغ بو والذي يعد ترقية ملقاتات اجليل الرابع من خال متديد 
اللكرتونية  احلماية  ونظام  الت�شغيلية،  قدراتها  وزي���ادة  الطائرة  عمر 
التكيف  ع��ايل  ال���رادار  مثل  اأر�شية  ورادارات   ،  APR-39D)V(2
متعدد  و  الن�شر  و�شهل  ج���داً  متكيف  رادار  وه��و  ال���ش��ت��خ��دام��ات،  متعدد 

ال�شتخدامات، يوفر تغطية 360 درجة وهو مثبت على عربة متحركة.
قمرة  اأي��دك�����س  معر�س  خ��ال  ج��روم��ان  ن��ورث��روب  �شركة  �شتعر�س  كما 
الأمريكي  اجلي�س  برنامج  من  وامل�شتوحاة  املعدلة  ه��وك  ب��اك  ط��ائ��رات 
للعماء احل�����ش��ول على  ه���ذا احل���ل  وي��ت��ي��ح  ه���وك،  ب���اك   UH-60V
�شعر  وذات  الرقمية  الطران  اإلكرتونيات  اأنظمة  متكاملة من  جمموعة 
معقول. و�شت�شلط ال�شركة ال�شوء اأي�شاً على نظام قيادة املعركة �شيتاديل 
والذي يوفر نظام متكامل للقيادة وال�شيطرة  C4I لتنفيذ فعال للدفاع 
اجلوي وال�شاروخي، و �شنع �شيتاديل وفق نظام حديث ومفتوح با�شتخدام 

املعاير التجارية التي متكن من تي�شر ترابط و تكامل الأنظمة للقوة 
احلالية، واأنظمة الدفاع اجلوي وال�شاروخي يف امل�شتقبل.

ومن املنتجات الرئي�شية الأخرى التي �شتعر�شها نورثروب جرومان خال 
 ،Carry-On Link 16 Terminal COLT ،معر�س اإيدك�س
 Link 16 وال����ذي ي��وف��ر للمقاتل ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل م��ع اأج��ه��زة 
وال�شاروخي  الدفاع اجل��وي  قيادة معركة  و نظام  الأ�شطول،  الأخ��رى يف 
املتكامل، وهو نظام ثوري للقيادة وال�شيطرة طور لتوفر نظرة وا�شحة 
واأنظمة   ،Remotec القيادة  ذاتية  اأر�شية  اأنظمة  و  املعركة،  ل�شاحة 
AQS- املاحة واأنظمة القيادة وال�شيطرة والت�شالت البحرية، ونظام

الك�شف عن الألغام حتت �شطح البحر، وت�شنيفها  ي�شاعد يف  الذي   24B
.USV وحتديدها بوا�شطة مركب غر ماأهول

واأردف املهند�س وليد اأبوخالد: تتجه دول املنطقة، وعلى وجه اخل�شو�س 
الإمارات وال�شعودية، لا�شتثمار يف تطوير �شناعات جديدة وذلك لدعم 
اقت�شاد متنوع قائم على املعرفة، و�شركة نورثروب جرومان توؤكد التزامها 
الإقليمية  امل��ب��ادرات  العديد من  واأ���ش��اف، نحن ندعم  الهدف،  جت��اه ه��ذا 
والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  بالعلوم  الهتمام  لزيادة  والعاملية 

)STEM(، واأهم هذه املبادرات هي امل�شابقة ال�شنوية لاأمن ال�شيرباين 
-�شايرب اأرابيا.

التوعوية  جهودها  ج��روم��ان  ن��ورث��روب  �شركة  وا�شلت   ،2016 ع��ام  ويف 
بامل�شاهمة يف اأكرث من 19 مليون دولر لدعم الأن�شطة واملوؤ�ش�شات املهتمة 
بالعلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات )STEM( مثل م�شابقة 
واأكادميية  اجل��وي��ة،  ال��ق��وات  جلمعية  باتريوت  �شايرب  ال�شيرباين  الأم��ن 
املعلمني التابعة ملوؤ�ش�شة نورثروب جرومان بال�شراكة مع اجلمعية الوطنية 
ملدر�شي العلوم وم�شابقة الأمن ال�شيرباين �شايرب �شينتوريون الربيطاين، 
فيك�س  لروبوتات  ري��ك  موؤ�ش�شة  م�شابقة  اإىل  بالإ�شافة   ، اأراب��ي��ا  و�شايرب 

والتي تت�شمن اأ�شرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية والوليات املتحدة.
�شايرب اأرابيا هي م�شابقة �شنوية يف الأمن ال�شيرباين، تلعب دوراً حيوياً يف 
تثقيف الطاب يف اململكة العربية ال�شعودية حول اأهمية الأمن ال�شيرباين 
وكذلك ت�شجيعهم لالتحاق باملهن املتعلقة بهذا املجال. وموؤخراً، عر�شت 
�شركة نورثروب جرومان فيلماً وثائقياً بعنوان نحو املجهول يف املدار�س 
واجلامعات الإماراتية، ويعر�س هذا الفيلم الوثائقي النا�س الذين يبنون 

تل�شكوب جيم�س ويب الف�شائي املتطور جداً التابع لنا�شا.

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02004202017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليها : �شبيد �شتار انتي كورو�شن - �س ذ م م  - جمهولة حمل القامة. 

يف  م   2017/2/6 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاه  ل�شالح /�شعيد حممد �شعيد بوج�شيم الفا�شي 

 اول : بالزام املدعي عليها باخاء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وال�شخا�س
ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ 72600 اثنان و�شبعون الف و�شتة  مئة درهم 
من  ي�شتجد  وم��ا   2017/1/15 وحتى   2016/8/1 من  للفرتة  اليجارية  القيمة  متثل 
القيمة اليجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 158400 مئة وثمانة وخم�شون الف 

واربعمائة درهم �شنويا 
ثالثا : الزام املدعي عليها بامل�شروفات. 

ال مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذا احلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل �شار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09372/2016 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جتارة عبد الرزاق يعقوب - وحاجي عبد الرزاق حاجي يعقوب  - وحاجي جان 
و�شلمان  يعقوب   اقبال حاجي  - وحممد  يعقوب  ال���روؤوف حاجي  عبد  - وحاجي  يعقوب  حممد 

اقبال حاجي يعقوب
مبا اأن املدعي : �شبر جميد علي حممد   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/09372/2016 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد ذمة املدعي عليه مبلغ )15.480.000 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2008/4/1 وحتى 2013/4/1 مقابل  القيمة اليجارية امل�شار اليها يف التفاقية �شند الدعوى 
والنا�شئة عن ا�شتغالهم للوحدات املوؤجرة منه اليهم ملدة خم�شة �شنوات دون �شداد بدل اليجار 

امل�شتحق له وذلك على النحو الوارد تف�شيا بالوراق. 
ق��دره )1.000.000 درهم(  له مبلغا   ي��وؤدوا  ان  املدعي عليهم مت�شامنني  ال��زام   - مطالبة مالية 
تعوي�شا جابرا عما ا�شابة من ا�شرار مادي وادبية جراء الخال العقدي الناجم عن عدم اللتزام 

بتنفيذ التفاقية �شند الدعوى. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول 

هذا احلكم بالنفاذ املعجل الطليق  من قيود الكفالة.  
  2017/2/21 املوافق  الثاثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعانكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة التا�شعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/01495/2016 / جتاري   
اىل امل�شتانف �شده : فروت�س اند با�شن - �س ذ م م - فرع 

مبا اأن امل�شتانف  : اعمار العقارية - �شركة م�شاهمة عامه 
وجمموعة اعمار مولز - �س م ع 

قد اأقام �شدكم ال�شئناف  03/01495/2016/ جتاري امام املركز بطلب بالتايل : 
الغاء احلكم   ، ال�شتئناف �شكا  امل�شتانف والق�شاء جمددا - قبول  الغاء احلكم 

امل�شتاأنف والق�شاء جمددا. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�شائية اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 
ال�شتئنافية الوىل(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  ال�شاعة 3.30   2017/2/27
لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�شتئنافية  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. يتم 

ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00615/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : لنفني العاملية - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعي : اخلدمات العقارية   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00615/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/18 
وحتى 2016/10/17 فرت�شد بذمته مبلغ 33465 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخاء يف 2016/12/4    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/18 

وحتى 2016/10/17  و رغم اخطاره يف 2016/12/4   ميتنع عن ال�شداد.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهاك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهر املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعانكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/22  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 اعـــــــالن       

 : العدل والت�شديقات- خورفكان   الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
وطلب  الإم����ارات     : اجلن�شية   ، النقبي  عبود  بن  علي  عبداهلل  را�شد  ال�شيد/ 
الول  الختيار  التجاري  ال���ش��م  يف  )ت��ن��ازل(   يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س  ال��ف��اره��ة  باملركبات  ال��رك��اب  لنقل 
يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 731457 ال�شادر بتاريخ  2015/2/9 يف دائرة 
ال�شيد/ احمد علي عبدالرحمن حممد  التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل 
النقبي، اجلن�شية : الإمارات ،ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
يف النزاع رقم 2016/495 تعيني خربة جتاري

يعلن اخلبر املحا�شبي حممد علي فرحات واملعني من قبل حماكم دبي 
يف الق�شية رقم 2016/495 نزاع تعيني خربة جتاري واملقامة من املتنازع: 
هونيد ح�شني لكهاين ، وتنفيذا للمهمة فاإن املتنازع �شده  : عبد احلفيظ 
�شيخ مدعو حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية ب�شخ�شه او بوا�شطة وكيا 
ال�شاعة   2017/2/22 املوافق  الربعاء  يوم  عقده  واملقرر  منه  معتمدا 
الواحدة ظهرا مبكتب اخلبر الكائن يف دبي - ديرة - �شارع الرقة - مركز 
الرقة لاأعمال ، بناية فندق ايب�س الطابق 5 ، مكتب رقم )5001(، هاتف 

: 04/2500251 ، متحرك : 050-6466748 
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

مهمة اخلربة احل�سابية 
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1059   

املخطر : املنذر : حممد يو�شف ابراهيم مطر 
املخطر اليه : املنذر اليه : عبد اهلل مو�شى عبد اهلل اخلمري

جمهول  العنوان 
يتقدم املنذر ومن خال وكليه القانوين بانذار املنذر اليه ب�شرورة �شداد كافة الديون 
يف  م(  م  ذ  )���س  اليل  للبيع  زون  �شناك  �شركة  وحل�شاب  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شدة 
غ�شون خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ذلك النذار ، مع اخطاركم بانهاء عقد ال�شركة 
مع نهاية تلك مدة وفقا ملا جاء بالبند اخلام�س من عقد التاأ�شي�س وال �شوف نتخذ 

كافة الجراءات القانونية الازمة حلماية م�شالح موكلنا املادية والدبية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 1014/2017/3

املنذر : معني الرحمن قمر الرحمن ، وميثلها / حممد �شفيق ابو ال�شعود �شلمان 
 D4 مبوجب وكالة م�شدقة  عنوانه: دبي - انرتنا�شيونال �شيتي ، احلي ال�شيني ، بناية رقم

حمل رقم 09 ، ت :  0557038944 - 043623629    
املنذر اليه : اتوميك بروبريتيز - �س ذ م م - العنوان : جمهول حمل القامة 

ور�شان   211 �شقة    f16 بناية  رقم  للعقار  التام  الخ��اء  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
مدة  يف  كله  وذل��ك  وامل���اء  الكهرباء  ف��ات��ورة  اىل  بال�شافة  امل�شتحقة  الي��ج��ار  قيمة  و���ش��داد 
اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا 
املنذر  الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل  املخت�شة واجلهات  اىلال�شلطات  اللجوء  ذلك  فى 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1072   

املنذرة : �شركة بو�شكو لطاء املعادن -ذ م م بوكالة املحامي/احمد ح�شن املازمي 
املنذر اليهما : 1- �شركة يونايتد  لاملونيوم �س ذ م م - �شابقا الدينار خلدمات 

الفنية ذ م م - حاليا - 2- نا�شر رو�شن علي نا�شر 
تنذر املنذرة املخطر اليهما بوجوب �شداد قيمة ال�شيكات البالغ قيمتها 34.423 
درهم للمخطرة وذلك خال خم�شة ايام من تاريخه ، وال �شوف ن�شطر اآ�شفني 
لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم وعلى م�شوؤوليتكم ، حمتفظني بكافة حقوق 

املخطرة من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 1013/2017/3

املنذر : الرمل البي�س لدارة العقارات ، وميثلها/حممد �شفيق ابو ال�شعود �شلمان 
 D4 مبوجب وكالة م�شدقة  عنوانه: دبي - انرتنا�شيونال �شيتي ، احلي ال�شيني ، بناية رقم

حمل رقم 09 ، ت :  0557038944 - 043623629    
املنذر اليه : هيد بوينت خلدمات التو�شيل - العنوان : جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة الخاء التام للعقار رقم بناية i07  حمل 03 ور�شان و�شداد 
قيمة اليجار امل�شتحقة بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر 
من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه 
يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء 
اليه بكافة ر�شوم  املنذر  الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل  اىلال�شلطات املخت�شة واجلهات 

وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/1066

املنذر : توفيق عبد الرحمن قا�شم املبارك 
املنذر اليه : نانتونغ اك�شنجاجنان يان للمقاولت - �س ذ م م 

وذل��ك خ��ال موعد  اليجار  ب��دل  ب�شداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر   : ولذلك 
اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  الخطار  ن�شر هذا  تاريخ  يوم من  اق�شاه ثاثيون 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية  التي حتفظ له حقه طبقا للمادة 1/25 من 
 ، التقا�شي  وم�شاريف  بر�شوم  وحتميلكم   وتعدياته   2007 ل�شنة  القانون 

وكما يتعني عليه الخاء الفوزي.  
الكاتب العدل

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  تي جي ام خلدمات اال�شراف االداري للعقارات  ) �ض.ذ.م.م(
ال�شكل   - بردبي   - خليفة  برج   - التجاري  ابوظبي  بنك  ملك   3411 مكتب  العنوان: 
بال�شجل  القيد  رق��م   723993 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة   م�شوؤولية  ذات   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  التجاري: 1151034 مبوجب هذا 
اأعاه، وذلك مبوجب  التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2017/1/3  دب��ي  ق��رار حماكم 
2017/1/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه & 
ام االن�شاري لتدقيق احل�شابات  العنوان: مكتب رقم 710 ملك جمموعة �شلطان 
م�شطحباً    04-5515606 فاك�س:   04-5515605 ه��ات��ف     - بور�شعيد   - لا�شتثمار 
ن�شر هذا  تاريخ  الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

الإعان.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ ايه & ام االن�شاري لتدقيق احل�شابات  
هاتف    - بور�شعيد   - لا�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
5515605-04 فاك�س: 5515606-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
ام خلدمات  لت�شفية تي جي  اأع��اه  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي 
اال�شراف االداري للعقارات  ) �ض.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2016/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2016/5/23  
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى  بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 2017/151 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

 اىل املدعى عليهما:  1- �شليكو لتجارة الديزل ذ م م - 2- حممد �شليم ماداي كول مانيل 
- هندي اجلن�شية  -  اقامت املدعية : موؤ�ش�شة بدر لتوزيع الغاز وميثلها / نيا�س كاري 

ياكار نداكاث - هندي اجلن�شية  - الدعوى  رقم : 2017/151 مدين جزئي - عجمان 
ادارة  ام��ام مدير  اإم��ارات��ي  - انت مكلف باحل�شور  اداء مبلغ 120000 دره��م  املو�شوع : 
الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الحد املوافق 2017/2/26  �شخ�شيا 
او ب��وا���ش��ط��ة وك��ي��ل معتمد وت��ق��دمي م��ذك��رت ج��واب��ي��ة ع��ل��ى ال��دع��وى م��رف��ق��ا ب��ه��ا كافة 
عليه حرر  املدعي  بو�شفك  اع��اه  رقمها  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  للنظر يف  وذل��ك  امل�شتندات 

بتاريخ : 2017/2/13
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 265

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شهرزاد خان علي تقي الها�شمي  - باك�شتانية اجلن�شية  
وال�شيدة/ �شمائا زاهد ح�شني زوجه مرزا زاهد ح�شني - باك�شتانية اجلن�شية ، يرغبون يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ ماهنور ادري�س حممد 
ادري�س - باك�شتانية اجلن�شية ، وذلك يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون البيت اجلميل لل�شيدات( 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 609884  تعديات اخرى : مت تغير 

ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية ، اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 264

ال�شيد/ �شاثار بارابيل مويدالدين كورامباث - هندي  اجلن�شية  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50%   يف الرخ�شة التجارية امل�شماة )العناية 
 : رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   ) املباين  تنظيف  خلدمات  الذهبية 

734244 وذلك اىل ال�شيد/ ن�شر بارايل كوزهونا كرال - هندي اجلن�شية 
للمباين  الداخلية  التنظيف  التجاري من )خدمات  الن�شاط  تغير  - مت   : اخرى  تعديات 
وامل�شاكن ( لي�شبح الن�شاط التجاري اجلديد )خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن ، 

غ�شيل يدوي لل�شيارات يف املواقع املغلقة واملحددة(
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 263
اإماراتي    ، جري�س  بن  الرحمن  عبد  علي  الرحمن  عبد  علي  ال�شيد/  من  كا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
جميل  بهتي  احمد  اقبال   / وال�شيد    %51 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
باك�شتان اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغ 49% يف �شماء ملقاولت انظمة الغاز ذ م 
م - ترخي�س جتاري 606970 وذلك لل�شيد/ عوف عبد الرحمن علي بن جري�س العليلي ،اإماراتي اجلن�شية 

تعديات اخرى : 
مت تغير ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 

مت تعديل ال�شم التجاري من : ال�شم ال�شابق : �شماء ملقاولت انظمة الغاز - ذ م م 
ال�شم احلايل : �شماء ملقاولت انظمة الغاز 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ هيما�شكو انرتنا�شيونال - ذ م م  نعلنكم باأن املدعيني قد 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 2017/3/06    اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 

ال�شاعة 8.30  .

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل، بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
8504/2016/13 
 8496/2016/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 لقمان �شيد علي 

رفيق ال�شام عبد اجلبار موتابار 

مبلغ املطالبة
33891 درهم + تذكرة العودة 
33811 درهم + تذكرة العودة

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اخلبري/ ايزي�ض جماهد

اإعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة 
املدعي عليه : فلورال فروت - ذ م م 

يعلن اخلبر احل�شابي / ايزي�س جماهد ان اعمال اخلربة املحا�شبية مبوجب احلكم 
ال�شادر من حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2016/12/21 يف الدعوى رقم 2016/1932 
جتاري جزئي - يعلن املدعي عليه او من ميثله مبوعد اجتماع خربة لتقدمي كافة ما 
لديه من م�شتندات وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2017/2/23 يف متام ال�شاعة الثانية 
ع�شر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبر والكائن يف اإمارة دبي - ديره - بناية مكاتب 
 خلف ال�شركة العربية لل�شيارات مقابل الفطيم اوتومول - الطابق التا�شع مكتب 910

حممول / 6313708-050 ، فاك�س : 04-2947003 
اخلبري / اإيزي�ض جماهد

اعالن بالن�سر
مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
رقم : 2016/111 مدين كلي

املدعي : عمر عبد العزيز �شعيد حممد ال�شيبة األ علي 
املدعي عليهم : 3- حممد احمد ال�شربيني م�شطفى  4- ماجد عبد اهلل احمد علي لفتيه 5- حممد 
يعقوب حممد اجل�شمي - اخل�شم املدخل : 4- خالد عبداهلل حممد ا�شماعيل 6- عبد ال�شتار مراد 
ال�شادر من قبل حمكمة  القرار  بناء على   - بامري  8- هند بال حممد 9- علي عبداهلل علي  
دبي البتدائية بندبنا خبرا ح�شابيا يف  الدعوى املذكورة اأعاه ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم 3.4.5 
واخل�شم املدخل 4.6.8 ،  فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم الثاثاء  املوافق 2017/2/21  يف 
متام ال�شاعة احلادية ع�شرة  �شباحا موعدا لاجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - 
�شنرت بجوار فندق رحاب روتانا  �شيتي  �شنرت - مقابل ديرة  بزن�س  الو�شل  بناية  بور�شعيد   - ديرة 
- �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد 

اأعاه ، واإح�شار جميع الوراق وامل�شنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري احل�سابي 
الدكتور عقيل حممد هادي ح�سن 

 اإعالن ح�سور
 اجتماع خربة ح�سابية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 279
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اناند موهان دوبي ، هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / مغ�شلة اناند ، مبوجب رخ�شه - 726032 

- وذلك لل�شيدة/ منى �شعبان احمد بيومي �شعد ، م�شرية اجلن�شية 
تعديات ىاخرى : مت تنازل �شاحب الرتخي�س ال�شابق ل�شاحبها احلايل - ومت تغير ال�شم 

التجاري للرخ�شة : من  - مغ�شلة اناند - اىل - مغ�شلة واحة اخلليج 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 274
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين    ، احمد  نزير  احمد  �شهباز  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
افغان�شتاين  ال�شيد/ فريد اهلل كل �شيد خان -   ، البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )�شهباز ل�شيانة الثاجات واملكيفات - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم : 707201 - ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
اىل)الفريد  واملكيفات(  الثاجات  ل�شيانة  )�شهباز  من  التجاري  ال�شم  تغير  مت    : اخرى  تعديات 

ل�شيانة املكيفات والثاجات(. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 277
العزيز حممد احلو�شني  الوهاب عبد  ال�شيد/ عبد اهلل عبد  بان  ليكن معلوما للجميع 
، اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الراية 
البي�شاء لتجارة غيار ال�شيارات امل�شتعملة - مبوجب رخ�شة رقم : 743637 - وذلك اىل 

ال�شيد/ يو�شف ابراهيم احمد حممد املرزوقي - اإماراتي اجلن�شية 
تعديات : - 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعــــــــالن

املرجع : 276
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عامل انو مياه ، بنجادي�س اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )الرايات البي�شاء للخياطة 
والتطريز( - املرخ�شة رقم )548775( وذلك لل�شيد/ عبد الرحمن رحمت اهلل - 

بنجادي�س اجلن�شية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمابن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 278
يف  يرغب  اجلن�شية  هندي    - زبر  توطو  مادام  يا�شر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/ حفي�س  ان  البالغة )50%( ح�شة كما  والتنازل عن  عدد 40% ح�شة من ح�شة  البيع 
براكاتوجريل  عبد الكرمي - هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
)50%( ح�شة اىل ال�شيد/ ان�س الوفا �شوبي الوفا ، هندي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : كافتريا 

املدينة الفا�شلة ، ترخي�س رقم )241785( 
حيث مت تغير ال�شم التجاري من : كافتريا املدينة الفا�شلة اىل كافتريا م�شباح ال�شحراء

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 273
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مانوج جون جون ماثيو ، هندي  اجلن�شية يرغب يف 
امل�شماة )�شالون  التجارية  الرخ�شة  البالغة 100%  يف  البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
زهرة الفاح لل�شيدات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )736872(. - وذلك 

لكا من ال�شيد/ ارون �شا�شي دارن ناير - هندي اجلن�شية 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 275
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ نيتا فيفيك فيفيك كاريبا بوراييل ، هندية اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  ح�شة يف الرخ�شة التجارية 
/ نور املدينة لتجارة معدات ومكائن - رخ�شة رقم : 617478 وذلك اىل ال�شيد/ مانوج 

�شانكار بادمانابها كو�شومانيمال - هندي اجلن�شية 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1811  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ح�شن كر�شى 2- ايدن اجاريل اوغلو 3- م�شطفى 
للتجارة  /ال�شنقيطي  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  كر�شي 
العامة- �س ذ م م - �شابقا - حممد ال�شنقيطي للتجارة العامة - �س ذ م م- 
حاليا - وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/828 جتاري كلي بتاريخ 2016/12/5 وحددت لها 
جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اأخبـار الإمـارات
جامعة اأبوظبي تعر�ض 31 برناجمًا يف البكالوريو�ض واملاج�شتري والدكتوراه  خالل »اأيدك�ض« و»نافدك�ض 2017« االأحد املقبل

علي بن حرمل الظاهري: من�شة عاملية ترتجم مكانة الإمارات ودورها يف حتقيق الأمن وال�شتقرار يف العامل
•• اأبوظبي-الفجر:

“اأيدك�س  اأبوظبي م�شاركتها يف فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل  اأعلنت جامعة 
 23 اإىل   19 من  الفرتة  2017” يف  “نافدك�س  البحري  الدفاع  2017” ومعر�س 
فرباير اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، حيث ت�شتعر�س اجلامعة من خال 
جناحها يف املعر�س ما تطرحه من الربامج العلمية اجلديدة يف البكالوريو�س واملاج�شتر 
اإدارة الأعمال يف ات�شالت الت�شويق الرقمي، وبرنامج  والتي ت�شمل برنامج بكالوريو�س 
الهند�شة  العلوم يف  الكهربائية واحلا�شوب، وماج�شتر  الهند�شة  الهند�شة يف  ماج�شتر 
القيادة  واملاج�شتر يف  امل�شتدامة،  العمارة  العلوم يف  الكهربائية واحلا�شوب، وماج�شتر 
ال�شرتاتيجية، وماج�شتر العلوم يف الهند�شة امليكانيكية وغرها. واأكد �شعادة علي �شعيد 

بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي اعتزاز اجلامعة مب�شاركتها 
دولية  من�شة  واأ�شبح  عاملياً  مكانته  اأثبت  ال��ذي  احليوي  املعر�س  ه��ذا  يف  الثاين  للعام 
ت�شتقطب اآلف ال�شركات املحلية والإقليمية والعاملية، مبا يعك�س اجلهود احلثيثة التي 
تبذلها القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف دفع عملية التنمية الوطنية 
وحر�شها الدائم على الرتقاء ب�شتى قطاعات الأعمال بالدولة لتحقيق الريادة والتميز 
على ال�شاحة العاملية، م�شراً اإىل اأن املعر�س يتيح للجامعة فر�شة ا�شتك�شاف اآفاق التعاون 
امل�شرتك مع خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شركات املتخ�ش�شة يف ال�شناعات الدفاعية، ف�شًا عن 
فر�شة الإعان عن الربامج العلمية التي تطرحها اجلامعة يف البكالوريو�س واملاج�شتر 
والدكتوراه وت�شل اإىل نحو 31 برنامج متخ�ش�س يف الهند�شة، واإدارة الأعمال، والآداب 
والعلوم، والقانون وذلك بعد اأن اأمتت اجلامعة درا�شات دقيقة و�شاملة ر�شدت من خالها 

تلك  من  كل  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  للكوادر  واملنطقة  بالدولة  العمل  �شوق  احتياجات 
التخ�ش�شات.  واأو�شح بن حرمل اأن املعر�س يعد فر�شة متميزة لت�شتعر�س اجلامعة ما 
حققته من منجزات رائدة خال م�شرتها الأكادميية ولعل اهمها هو ح�شول اجلامعة 
على العرتاف املوؤ�ش�شي والعتماد الأكادميي العاملي من هيئة العتماد الأكادميي العاملي 
WSCUC  كموؤ�ش�شة تعليم عايل تاأخذ  جلامعات غرب الوليات املتحدة الأمريكية 
العلمي،  والبحث  والتدري�س،  الأداء،  يف  للموؤ�ش�شة  العاملية  واملمار�شات  املعاير  ب��اأرق��ى 
وخدمة املجتمع، وجودة املخرجات التعليمية، بالإ�شافة اإىل ح�شول كلية اإدارة الأعمال 
باجلامعة على العتماد الأكادميي العاملي جلميع براجمها يف البكالوريو�س، واملاج�شتر، 
والدكتوراه منEQUIS  و AACSB وهو ما يدفع بالكلية اإىل م�شاف كليات القمة 

يف اإدارة الأعمال.

النعيمي ت�شيد بجهود املعهد باملحافظة على الرتاث بكافة اأ�شكاله

عبد العزيز امل�شلم يكرم ال�فد القطري يف حفل ختام فعاليات اأ�شب�ع الرتاث القطري
•• ال�شارقة-الفجر:

ك���ّرم ���ش��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�شلم، 
للرتاث،  ال�����ش��ارق��ة  معهد  رئ��ي�����س 
ال��وف��د ال��ق��ط��ري ال���ذي ���ش��ارك يف 
القطري،  اأ�شبوع الرتاث  فعاليات 
الثقايف  يف مركز فعاليات الرتاث 
ب����ال���������ش����ارق����ة، و�����ش����ه����دت اإق�����ب�����اًل 
الباحثني  م��ن  ك��ب��راً  ج��م��اه��ري��اً 
وامل���خ���ت�������ش���ني وع���������ش����اق ال������رتاث 
والزوار الراغبني يف التعرف على 
مكوناته  مبختلف  ال�شعوب  تراث 
وع���ن���ا����ش���ره، ح��ي��ث ت���ع���رف���وا على 
احلرف واملهن الرتاثية القطرية، 
ال�����ش��دو، وهي  بينها ح��رف��ة  وم���ن 
ال�شوف،  وح��ي��اك��ة  الن�شج  ح��رف��ة 
اجلب�س،  ع���ل���ى  احل���ف���ر  وح����رف����ة 
ك��م��ا ت��اب��ع��وا األ������وان م��ت��ن��وع��ة من 
واملو�شيقى،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال���ف���ن���ون 
وتعرفوا  الفولكلورية،  والعرو�س 
املو�شيقية  الأدوات  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
ال�شعبية، وتذوقوا بع�س املاأكولت 
القطري،  ال�����ش��ع��ب��ي  امل��ط��ب��خ  م���ن 
امل��اأك��ولت ال�شعبية  حيث ما زال��ت 
بنكهتها  حت���ت���ف���ظ  ال����ق����ط����ري����ة 
ورونقها، كاللقيمات واخلنفرو�س 
وغرها.  وامل��ك��ب��و���س  وامل�����ش��روب��ة 
وكانت قطر الدولة العا�شرة التي 
ح��ل��ت ���ش��ي��ف��اً ع��ل��ى ال�����ش��ارق��ة �شم 
العاملي،  ال���رتاث  اأ�شابيع  برنامج 
ال�شارقة  م��ع��ه��د  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
للرتاث، حتت �شعار: تراث العامل 

يف ال�شارقة، حيث ي�شت�شيف املعهد 
اأو  يف كل �شهر بلداً عربياً �شقيقاً، 
لعر�س  ���ش��دي��ق��اً،  اأج��ن��ب��ي��اً  ب���ل���داً 
اأ�شبوع يف مركز  م��دار  تراثه على 
بال�شارقة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

البيت الغربي.
امل�شلم،  العزيز  عبد  �شعادة  وق��ال 
ج�����اء ب���رن���ام���ج اأ�����ش����ب����وع ال�����رتاث 
بالأن�شطة  ح�����اف�����ًا  ال����ق����ط����ري 
احليوية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال���ربام���ج 
جماهرياً  اإق����ب����اًل  لق����ت  ال���ت���ي 
ق��ب��ل احل�شور  م��ن  وا���ش��ت��ح�����ش��ان��اً 
اإعجابهم  ع����ن  ع�������ربوا  ال����ذي����ن 
وت����ق����دي����ره����م لأل����������وان واأمن�������اط 
وع��ن��ا���ش��ر ال����رتاث ال��ق��ط��ري، من 
ق���دمي���ة، كحرفة  ت��راث��ي��ة  ح����رف 

وعراقته،  وف����رادت����ه  ت������راث،  ك���ل 
وال����رتاث ال��ق��ط��ري غ��ن��ي وعريق 
معنا  ح�شورهم  و���ش��ّك��ل  وم��ت��ن��وع، 
فر�شة  ال���غ���رب���ي  ال���ب���ي���ت  يف  ه���ن���ا 
واملخت�شني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  م��ه��م��ة 
وع�شاق ال��رتاث وال��زوار، للتعرف 
مبختلف  القطري،  ال���رتاث  على 
ومكوناته،  وم���احم���ه  ج���وان���ي���ه 
ثقافية  ثروة  القطريون  وميتلك 
زاخ��������رة وت��������راث ���ش��ع��ب��ي ف���ري���د، 
يعملون على تنميته با�شتمرار مبا 
ين�شجم مع التطور الذي ت�شهده 
كبراً  اهتماماً  تبدي  التي  قطر 
ب�شتى مناحي احلياة الثقافية من 
وامل�شارح  واملتاحف  املكتبات  اإن�شاء 

ومراكز الفنون.

الرتاث  اأ�شبوع  اأي��ام  ط��وال  املعهد 
القطري. 

ومن اجلدير بالذكر، اأن الربنامج 
الذي انطلق يف يناير العام املا�شي، 
بلدان   10 الآن  حتى  ا�شت�شاف 
)البحرين،  واأج���ن���ب���ي���ة،  ع��رب��ي��ة 
اإيطاليا،  املغرب، م�شر، مقدونيا، 
ت�شيلي،  ُعمان،  فنلندا،  قرغيزيا، 
ل  الفكرة  اأن  اإىل  م�شراً  ق��ط��ر(، 
تكمن يف الكم، بل يف الكيف والنوع 

والنتائج التي و�شلنا اإليها.  
اأ�شبوع  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
روؤية  م��ن  ينبثق  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
القا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأع�����ل�����ى، حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 

اجلب�س،  ع��ل��ى  واحل���ف���ر  ال�������ش���دو، 
التقليدية،  ال�����ش��ور  م��ع��ر���س  اإىل 
الثقافية  الأن�������ش���ط���ة  وع����رو�����س 
الثقايف  للحي  العامة  للموؤ�ش�شة 
العربية  اخل���ي���ول  ور����ش���م  ك���ت���ارا، 
فولكلورية  وع��رو���س  وال�����ش��ق��ور، 
ومكتبة  ال��ق��ط��ري،  ال�����رتاث  م���ن 
كتارا، وعرو�س احلناء، بالإ�شافة 
ال�شياحة  ع���ن  حم���ا����ش���رات  اإىل 

الثقافية يف كتارا.
قطر  دول����ة  ل����دى  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وهناك  غ���ن���ي،  ت�����راث  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
واملكونات  امل���ام���ح  م���ن  ال��ك��ث��ر 
امل�شرتكة  ال��رتاث��ي��ة  والتفا�شيل 
بيننا وبني الأ�شقاء يف قطر، لكن 
خ�شو�شية  يلغي  اأو  ينفي  ل  ه��ذا 

العاملي يف  اأ�شابيع الرتاث  برنامج 
اأيام  خم�شة  واأم�شينا  ال�����ش��ارق��ة، 
م��ع اأ���ش��ب��وع ال����رتاث ال��ق��ط��ري يف 
ال�شارقة، منارة الثقافة والرتاث، 
لتقدمي  ل���ن���ا  ف���ر����ش���ة  ����ش���ّك���ل  م����ا 
وعر�س خمتلف عنا�شر ومكونات 
ال���������رتاث ال����ق����ط����ري، ك����ال����رتاث 
امل���و����ش���ي���ق���ي واحل��������رف ال���ي���دوي���ة 
والفنون  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأك���������ات 
األ����وان  م��ن  وغ��ره��ا  الت�شكيلية، 

الفنون والرتاث.
�شكرها  ع���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأع����رب����ت 
وتقديرها ملعهد ال�شارقة للرتاث، 
والقائمني على الربنامج. م�شيدة 
والتنظيم  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ب��ح�����ش��ن 
نفذها  ال��ت��ي  وامل��ت��اب��ع��ة  والإدارة 

واأ�شار امل�شلم اإىل اأن الوفد القطري 
يف  للم�شاركة  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  ع���رّب 
العاملي  ال����رتاث  اأ���ش��اب��ي��ع  ب��رن��ام��ج 
التعريف  فر�شة  لهم  اأت���اح  ال��ذي 
برتاثهم، والتعرف والطاع على 
ت��راث الإم���ارات، وتبادل اخلربات 
وامل���ع���ارف يف خمتلف  وال��ت��ج��ارب 
ال�����رتاث وك��ي��ف��ي��ة و�شبل  ج���وان���ب 
ع��ل��ي��ه و���ش��ون��ه ونقله  امل��ح��اف��ظ��ة 

لاأجيال.
�شلمى  ق����ال����ت  ج����ان����ب����ه����ا،  وم�������ن 
القطري،   الوفد  رئي�س  النعيمي، 
املوؤ�ش�شة  يف  ال���ث���ق���ايف  امل�����ش��ت�����ش��ار 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��ي ال���ث���ق���ايف ك���ت���ارا، 
وامل���خ���ت�������ش���ة يف جم�����ال ال������رتاث، 
فعاليات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��دن��ا 

التعريف  يف  ي�شهم  مبا  ال�شارقة، 
ب��ال��رتاث ال��ع��امل��ي، وال��ت��اأك��ي��د على 
الإن�شاين  ال���رتاث  يف  امل�����ش��رتك��ات 
والأمم  ال���������ش����ع����وب  ك������ل  ل��������دى 
املعارف  وت����ب����ادل  واحل���������ش����ارات، 
والتجارب  واخل���ربات  واملعلومات 
و�شيانة  حفظ  باأهمية  املتعلقة 
واإغناء  ل��اأج��ي��ال،  ونقله  ال���رتاث 
ال�شعوب،  ب��ني  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ش��ل 
واإح�����ي�����اء امل���ن���اط���ق ال����رتاث����ي����ة يف 
املفاهيم  وتنمية  ال�شارقة،  اإم���ارة 
والتعريف  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��رتاث��ي��ة 
بثقافات �شعوب العامل، والتعريف 
بالرتاث الثقايف العاملي وانفتاحه 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة يف هذا 

املجال.

بهدف تعزيز التعاون واال�شتفادة من “خمترب امل�شتقبل لالأمن االإلكرتوين”

هيئة كهرباء ومياه دبي تربم اتفاقية للتعاون امل�شرتك مع مركز دبي لالأمن الإلكرتوين
•• دبي-الفجر:

الرتقاء  على  حر�شها  اإط���ار  يف   
ال��ت��ي تقدمها  ب��ج��ودة اخل��دم��ات 
ملتعامليها، ورفع م�شتوى وكفاءة 
اإج��������راءات الأم�����ن الإل����ك����رتوين، 
وق��ع��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م���رك���ز دبي 
لاأمن الإلكرتوين. وقع مذكرة 
ال��ت��ف��اه��م ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة �شعيد 
املنتدب  الع�شو  ال��ط��اي��ر،  حممد 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
يو�شف حمد  و�شعادة  دبي،  ومياه 
ال�شيباين، املدير التنفيذي ملركز 

دبي لاأمن الإلكرتوين.
ال���ت���ف���اه���م اإىل  ت����ه����دف م����ذك����رة 
الأمن  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
الإل����ك����رتوين وال��ع��م��ل م��ع��اً على 
الطاقة  اأم�������ن  اأن���ظ���م���ة  ت��ق��ي��ي��م 
احلالية وتطوير تقنيات الطاقة 
ومتطلبات  اأه�����������داف  ل���ت���ل���ب���ي���ة 
الأمن  م�شتوى  ورف���ع  اجلهتني، 

على م�شتوى عاملي.
ي���و����ش���ف حمد  �����ش����ع����ادة  واأ�������ش������اد 
ملركز  التنفيذي  املدير  ال�شيباين 
باأهمية  الإلكرتوين  لاأمن  دبي 
هيئة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي وال��ت��ي تعنى 
ب��ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ع��اون بني 
مبا  املعرفة  وم�شاركة  الطرفني 
روؤي������ة �شاحب  ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الفريق  ب��روح  بالعمل  اهلل،  رع��اه 

الواحد.
املركز  ح��ر���س  �شعادته  اأك���د  كما   
الكامل لكافة  الدعم  على توفر 
اإمارة دبي  الدوائر واملوؤ�ش�شات يف 
ودفعها نحو التطور الذكي الآمن 
امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  الكرتونياً 
ودعم ومتكني البتكار يف الإمارة 
اأماناً  والأك�����رث  الأذك�����ى  جل��ع��ل��ه��ا 

اإلكرتونياً. 

الإل�����ك�����رتوين، وال����ش���ت���ف���ادة من 
تقنيات “خمترب امل�شتقبل لاأمن 
الإلكرتوين”، وم�شاركة البيانات 
والأن�شطة  ب��امل�����ش��اري��ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وتطوير  ال���داخ���ل���ي���ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
لتطوير  م�������ش���رتك���ة  م������ب������ادرات 

كهرباء  هيئة  بني  ال�شرتاتيجية 
وم��ي��اه دب���ي وم��رك��ز دب���ي لاأمن 
الإل��ك��رتوين، وح��ر���س اجلانبني 
اأف�شل  تطبيق  يف  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
امل��م��ار���ش��ات الأم��ن��ي��ة، مب��ا ي�شهم 
اخلدمات،  مب�شتوى  الرت��ق��اء  يف 

من  والعاملية  املحلية  املوؤ�ش�شات 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني 
بهدف تطوير عملياتها الت�شغيلية 
وفق اأعلى م�شتويات العتمادية. 
الهيئة م��ع مركز  ت��ع��اون  وي��دع��م 
دب���ي ل��اأم��ن الإل���ك���رتوين جهود 

اإىل  اإ�شافة  الطاقة،  اأمن  تقنيات 
الب�شري لدى  امل��ال  راأ���س  تطوير 
التدريب  خ����ال  م���ن  اجل��ه��ت��ني 

وتبادل املعارف واخلربات.
اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����ار 
العاقة  ت����رتج����م  الت����ف����اق����ي����ة 

امل�شتدامة  التنمية  م�شرة  ودعم 
يف دبي.

هيئة  تتبنى  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
كهرباء ومياه دبي اأحدث احللول 
التقنية وحتر�س على  والأنظمة 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات وال��ت��ع��اون مع 

ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف خطة 
جعل  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2021 دب��ي 
التجربة  دب��ي  جت��رب��ة احل��ي��اه يف 
واأماناً،  و�شا�شة،  كفاءة،  الأك��رث 
وت����اأث����راً، وروؤي������ة ال��ه��ي��ئ��ة يف اأن 
ت�شبح موؤ�ش�شة م�شتدامة مبتِكرة 

•• الفجرية-الفجر:

ل�����ش��رط��ة الفجرة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اح��ت��ف��ل��ت 
اخلطة  �شمن  تخ�ش�شية  دورات  اأرب��ع  بتخريج 
ال�شنوية لوزارة الداخلية لعام 2017م الرامية 
اإىل �شقل مهارات منت�شبيها وتطوير قدراتهم 
يف جمال العمل ال�شرطي، متثلت يف دورة اإدارة 

والإبتكار  التغير  اإدارة  ودورة  العاملني  �شوؤون 
ودورة طرق التدريب الرئي�شية لتنمية القدرات 
البدنية ودورة التدقيق الداخلي لنظام الإدارة 

املتكامل – الإ�شدار اجلديد. ت�شمنت الدورات 
كل  طبيعة  ح�شب  حديثة  ومفاهيم  موا�شيع 
دورة، وذلك بهدف اإك�شاب امل�شاركني وتزويدهم 

باملعلومات والنظريات احلديثة التي ت�شاعدهم 
على رفع م�شتوى اأدائهم يف العمل، ا�شتفاد من 
الدورات عدد 72 من ال�شباط و�شف ال�شباط 
والأفراد من خمتلف قيادات ال�شرطة بالدولة. 
ق���ام راع����ي احل��ف��ل العميد  ن��ه��اي��ة احل��ف��ل  ويف 
اأحمد حمدان اأحمد الزيودي بت�شليم ال�شهادات 

للم�شاركني وكرم املحا�شرين.

تخريج اأربع دورات تخ�ش�شية ب�شرطة الفجرية

فقدان جواز �سفرت
موريلفني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اي�����������ش�����ام�����ار ف����وي����ن����م����اي����ور 
اجلن�شية  فرن�شا    ، بو�شكان 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )45584ap11(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/1114108 

فقدان جواز �سفرت
احمد  علي   / املدعو  فقد 
م�شر   ، اح���م���د  ���ش��م��ي��ده 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )A13095915( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8151020

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اليا�س حاجي كبر احمد، 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9305781( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/6205299

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد تانفر 
باك�شتان    ، رف��ي��ق  حم��م��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7794842( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8603614

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و / ادري���������س ع���ب���د ال��������رزاق ادري�������س 

رقم  �شفره  - ج��واز  ال�����ش��ودان  اجلن�شية   ، يو�شف 

الت�شال  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن   )01898475(

بتليفون رقم 050/1256796 
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العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8809  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-هيما�شكو انرتنا�شيونال للخدمات - �س ذ م م  جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ق��د اأق���ام 
 39903( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB167503023AE/2016(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة     2017/3/7 امل��واف��ق  الثاثاء  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/62  عمايل جزئي             

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شو  ديكديكيوين  1-اينالني   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ان املدعي / هاي �شبريت خلدمات التنظيف اعمال مدنيه  قد 
درهم(   11600( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
 )MB168682871AE/2016(ال�شكوى رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم 
ال�شاعة 8.30 �س  امل��واف��ق 2017/3/14   ال��ث��اث��اء    ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1  : بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/417  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �شركة �شيد حم�شن للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شفر علي حممد جنان   قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   15575( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شكوى)2017/ ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���ودة 
املوافق  اخل��م��ي�����س   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB165957847AE
باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  القا�شي   8.30 �س مبكتب  ال�شاعة     2017/2/23
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/360  عمايل جزئي             

م جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - وال�����ش��ف��ر  لل�شياحة  ���ش��ايف   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي / حممد ع��ب��داهلل حممد عبد اهلل   ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
درهم(   221199( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   1500( ع���ودة مببلغ   وت��ذك��رة 

اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB167469507AE/2016(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/2/23 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/564  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- مطعم ومقهي �شمركند �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/كلزار احمد بايغ علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11.641 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB168382731AE(  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/2/27 ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/458  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- وايدوول لان�شاءات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�شار   ال�شيد  عبداهلل  املدعي/حممود  اأن 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )57112 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB168773891AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم  دره���م( 
�شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/2/23 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/1415   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة �شما مو�شكو لل�شيارات امل�شتعملة - �س ذ م م  
2- امين ابراهيم �شحاده الطويل جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
خليفة  �شاحلة   : وميثله  امل��ط��ري  �شويلح  ب��ن  فياح  ب��ن  التنفيذ/علي 
لحج خليفة الب�شطي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )382540( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/216   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للرخام واحلجر  اليت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  ���س  التنظيف  خل��دم��ات  التنفيذ/اك�شي�شو  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اأقام  قد    - الرخ�شة  - �شاحبة  لتلر  ب��اول جافيرا  ال�شيدة/  وميثلها 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36375.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/85  تنفيذ عمايل 
م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  جلوبال  ج��ى  ان  اي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ويندي�شني تي�شومي ميام   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   902 مبلغ  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/223 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ح�شني غام حيدريان زاده جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الإم��ارات ال�شامي - �س م ع وميثله : 
احمد ح�شن رم�شان اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )743803.76(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/949  جتاري كلي               

  ، ليمو�س  ليمو�س  �شريل  روب���رت  اجنيلو  م��ار���ش��ال  1-���ش��ي��دين  امل��دخ��ل/  اخل�شم  اىل 
اخل�شم املدخل 2- حممد علي حممد عبد اهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
جيم�س �شتيوارت فليمينج وميثله : احمد حممد جعفر حممد الزعابي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني ومت�شاميم ب�شداد  مبلغ 
بال�شافة  الإم��ارات��ي  بالدرهم   560680 يعادله  ما  او  امريكي  دولر    152.774( وق��دره 
والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  ت�شجيل  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  اىل  
وامل�شاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/2/22   
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2487   جتاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1- حممد علي حممد عبداهلل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ و�شام بن ال�شاديل ال�شوي�شي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني ب�شداد مبلغ وقدره )405050 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  
2017/3/8   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1470  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة عربية ديرة لاأ�شا�شات - ذ م م 2- اأوبتيمو 
اوبتيمو ليمتد ذ م م -  اي��ه جي  ارابيا ليمتد ذ م م - منطقة ح��رة - 3- 
امل�شتاأنف /ط���ارق حممد  منطقة ح��رة  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  الريامي  مطر  علي  ح�شن   : وميثله  ح�شني  ال�شيد 
  2016/10/3 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1661  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2017/2/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي                 

�شركة  يف  �شريكه  ب�شفتها   - م  م  ذ  �س    - ليفتنغ  ا�شب�شل�شت  1-اورينتلز   / عليه  املدعي  اىل 
وميثلها   - لها  وتابعة  م-  م  ذ   - الرفع  والت  املعدات  وتاأجر  ال�شقالت  لقامة  ال�شرقيون 
املدعو/ رائد حممود عبد احلميد الفار ب�شفته مدير و�شريك بها جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ظفر اقبال حممد حنيف وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي   قد اأقام عليك 
على  دره��م(   1.000.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
�شبيل التعوي�س املادي والدبي والفائدة 12% من تاريخ احلادث الواقع بتاريخ 2013/10/29 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2017/2/27
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2101  مدين  جزئي              

جمهول  م��اراك��ار   انديكاتوبيديكايل  ماراكار  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شامل را�شد علي �شند النعيمي قد اأقام عليك 
 120000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  9%   وحددت لها جل�شة 
 Ch1.B.10 يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2143  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شامل عبداهلل اجلنيبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فادي امني �شالح عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بواقع %9  القانونية  الفائدة  دره��م( مع  املدعي عليه مببلغ )31.000  بالزام 
عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  ال�شداد  مت��ام  اىل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  عليه  املرتتبة 
امل��واف��ق  2017/3/6    ي��وم الثنني   لها جل�شة  وامل�شاريف.  وح��ددت  بالر�شوم 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  ويف حالة  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/176  جتاري جزئي              
انيول  ماريان   -2 اتيجوي  ت�شوكوومكا  /1-�شيمون  عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ �شيمون ت�شوكوومكا  ان  ت��وت��و جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
اتيجوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ف�شخ عقد �شراكة.   
ال�شاعة 8.30  املوافق  2017/2/22   وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  
�س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/170  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اليمنت�س فيتوت للديكور - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ دان��وب ملواد البناء  - �س م ح وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم 
اجلرمن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )147962.32 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/22  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/206  مدين  جزئي              

مبا  القامة  حمل  جمهول  كومار   موهن  �شاجيث   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اليا�س خر اهلل وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم    ان املدعي/ ع�شام 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )60000 درهم(  
الثاثاء    والفائدة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم 
Ch2.D.17 لذا فاأنت  املوافق  2017/2/28  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/40   امر اداء    

اىل املدعى عليه : 1- عنايت اهلل رحمن اهلل جمهول حمل القامة 
م    م  ذ  ���س   - لل�شياحة  دراغ���ون  التنفيذ/جاينت  طالب  ان   مب��ا 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب 
بتاريخ     الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 216000  درهم للمدعي 
والر�شوم وامل�شاريف.  ولكم احلق يف التظلم من المر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/20  مدين كلي
املدعي/  ان  لي�شلى جيفرى  جمهول حمل القامة مبا  املدخل / 1- بريان  اىل اخل�شم 
اأقام  ق��د  ال�شام�شي  العوي�س  رح��م��ه  ع��ب��داهلل  رح��م��ه  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  جيفرى  وا�شينى 
املوؤرخ  التاأميني  ال��ره��ن  عقد  ا�شل  ت��زوي��ر  باثبات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
يف:2012/4/11 وامل�شجل حتت رقم:2012/1505 ب�شجات دائرة الرا�شي والماك لقطعة 
الر�س رقم:542 وما عليها من مبان مبنطقة الثنية اخلام�شة بامارة دبي واعتباره كان مل 
يكن والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء   املوافق  2017/2/21   
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/2389  جتاري جزئي

 Hany Lotfy Awwad Abdelwahab اىل املحكوم عليه/1- هاين لطفي عواد عبدالوهاب
ب�شخ�شه وب�شفته مالك ورئي�س جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2017/1/25  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ا�شرف حممد فكري احمد بالزام املدعي 
بنك  �شتار  ادارة  جمل�س  ورئي�س  مالك  وب�شفته  ب�شخ�شه  عبدالوهاب  ع��واد  لطفي  )ه��اين  عليه 
ليمتد ومالك ومدير �شركة �شتار كابيتال( بان يوؤدي اىل املدعي )ا�شرف حممد فكري اأحمد( مبلغ 
وقدره )81291( )واحد وثمانون الف ومائتان وواحد وت�شعون دولر امريكيا او ما يعادله بالدرهم 
الماراتي ب�شعر ال�شرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ:2016/11/5 وحتى 
متام ال�شداد والزمته بالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1853  مدين جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية ذ.م.م ، اخل�شم 
املدخل 2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالفتاح    احمد  فخري  املدعي/منى 
والفائدة  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   383000( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  ال�شتحقاق  وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية 
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق  2017/2/21    الثاثاء    يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/16 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
جروب  فر�شت  مالك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ال�شويدي  مطر  �شعيد  غامن  عبيد  الطاعن/1- 

للتجارة العامة - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
حما�شبون  املحيط  موؤ�ش�شة  �شاحب  امل��رزوق��ي  �شلطان  ع��ب��داهلل  علي  ���ش��ده��م:1-  املطعون  ب��اع��ان 
دوزنده  علي  حممد  لدن   -2 برتوي  ح�شني  اهلل  عطا  تركة  على  قانونيا  و�شيا  ب�شفته  وقانونيون 
املتويف عطا اهلل ح�شني برتوي 3- �شهيل عطا اهلل ح�شني برتوي 4- احمد عطا اهلل  ب�شفتها زوج��ة 
ح�شني برتوي 5- حممد عطا اهلل ح�شني برتوي 6- حممود عطا اهلل ح�شني برتوي  7- حمدان عطا 
اهلل ح�شني برتوي 8- حامد عطا اهلل ح�شني برتوي 9- خالد عطا اهلل ح�شني برتوي  10- مرمي عطا 
اهلل ح�شني برتوي 11- ثريا عطا اهلل ح�شني برتوي 12- فريدة عطا اهلل ح�شني برتوي جمهويل حمل 
اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاه ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة  القامة نعلنكم باأن الطاعن 

التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قال الكرملني ام�س اجلمعة، اإنه ل ي�شعر بالإحباط اإزاء وترة تطور 
واإنه  دونالد ترامب  الرئي�س  الرو�شية يف عهد  الأمريكية  العاقات 

لن يت�شنى تقييم اآفاق العاقات اإل بعد اجتماع زعيمي البلدين.
يف  لل�شحفيني  بي�شكوف،  دمي��رتي  الكرملني  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ن��ظ��ارات وردي�����ة..ومل تراودنا  ال��ه��ات��ف: مل نكن ن�شع  م��وؤمت��ر ع��رب 

اأوهاماً قط.. ومن ثم ل يوجد ما ي�شعرنا بالإحباط.
كان بي�شكوف، يرد على �شوؤال عما اإذا كان الكرملني ي�شعر باخلذلن 
املتحدة منذ  الوليات  العاقات مع  التقدم يف حت�شن  ب�شبب غياب 
تن�شيب ترامب الذي تعهد يف حملته النتخابية بالعمل على اإعادة 

بناء العاقات مع رو�شيا.
زعيمي  بني  حقيقي  ات�شال  الآن  حتى  يحدث  مل  بي�شكوف:  وق��ال 
تت�شح على  ه��ذا. وقد ل  �شيحدث  املعلوم متى  البلدين. ومن غر 
اإل  املحتملة  التعاون  الرئي�شية وجم��الت  الأرج��ح مواطن اخل��اف 

بعد اأن يتحدثا معاً. 

ال�شني  غ��رب  اأق�شى  يف  امل�شطرب  �شينجيانغ  اإقليم  حكومة  اأم��رت 
بجنوب  ه��وت��ان  مدينة  يف  م�شرة  بتنظيم  امل�شلحني  اجل��ن��ود  اآلف 
الإرهابية  التهديدات  يف  تزايد  اإن��ه  تقول  ما  �شد  حملة  يف  الإقليم 
الأوىل  ال�شفحة  على  تقرير  واأ�شار  النف�شالية.  العرقية  والنزعة 
وا�شع  العر�س  اأن  اإىل  ام�����س  الر�شمية  دي��ل��ي  �شينجيانغ  ل�شحيفة 
الويغور  معقل  يف  ال��ع��رق��ي  للتوتر  ب����وؤرة  وه���ي  ه��وت��ان  يف  ال��ن��ط��اق 
امل�شلمني بجنوب �شينجيانغ �شمل اآلفا من ال�شرطة امل�شلحة وقوات 
الأمن بهدف “اإظهار القوة والتخويف«. وقال ت�شو هاي لون نائب 
رئي�س جلنة احلزب ال�شيوعي احلاكم يف �شينجيانغ ا�شتمرار اليقظة 
والردع ال�شديد لاإرهابيني يدفعهم اإىل نهاية الطريق مثل الوح�س 
املحا�شر امل�شطر للقيام بعمل يائ�س. وقتل مئات يف �شينجيانغ خال 
العامني املا�شيني اأغلبهم يف اأعمال عنف بني الويغور امل�شلمني الذين 
يرون املنطقة وطنهم والأغلبية ال�شينية من عرق الهان. وبعد فرتة 
من الهدوء الن�شبي ت�شاعدت اأعمال العنف يف الأ�شابيع الأخرة ل 

�شيما يف جنوب املنطقة.
خم�شة  ال��ث��اث��اء  ي��وم  ب�شكاكني  م�شلحني  مهاجمني  ث��اث��ة  وق��ت��ل   
اأ�شخا�س واأ�شابوا خم�شة اآخرين يف منطقة بي�شان التابعة لهوتان. 
اقتحم  ع��ن��دم��ا  اأ���ش��خ��ا���س  خم�شة  ق��ت��ل  الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  ويف 
بالر�شا�س ثاثة  ال�شرطة  وقتلت  بعربة  مبنى حكوميا  مهاجمون 
احلكومة  وتلقي  بهم.  م�شتبه  اإرهابيون  باأنهم  ال�شلطات  و�شفتهم 
مبعظم اللوم يف ال�شطرابات على مت�شددين انف�شاليني على الرغم 
من اأن جماعات حقوق الإن�شان تقول اإن الغ�شب من ت�شديد القيود 
هو  الويغور  للم�شلمني  والثقافية  الدينية  املمار�شات  على  ال�شينية 

امل�شوؤول عن ذلك.

قال رئي�س املفو�شية الأوروبية جان كلود يونكر اإنه يعتقد اأن التفاق 
على كل الرتتيبات اخلا�شة بخروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 

�شي�شتغرق اأكرث من عامني.
اأعتقد...  “ل  واأ�شاف يف كلمته على هام�س موؤمتر ميونيخ لاأمن 
24 �شهرا يف اإعداد الرتتيبات خلروج بريطانيا  اأننا �شننجح خال 
من الحتاد الأوروبي وت�شكيل العاقة بكاملها بني بريطانيا والقارة 

الأوروبية.«
كانت رئي�شة الوزراء الربيطانية تريزا ماي قالت اإنها �شتفعل املادة 
الن�شحاب  حمادثات  لبدء  اآذار  مار�س  يف  ل�شبونة  معاهدة  من   50

التي ميكن اأن ت�شتمر ملا ي�شل اإىل عامني.
وقال يونكر اإنه يجب تغير 20 األف قانون على الأقل يف بريطانيا 
قبل اأن ترتك الحتاد واأ�شاف اأنه ل يحق لربيطانيا اإبرام اتفاقات 

للتجارة الثنائية بينما ل تزال يف الحتاد.

عوا�شم

مو�سكو

برلني

بكني

تفجريات انتحارية
 ت�شتهدف نازحني نيجرييني 

•• مايدوجوري-رويرتز:

قالت وكالة اإغاثة حملية اإن �شبعة ي�شتبه يف اأنهم من جماعة بوكو حرام 
املت�شددة فجروا اأنف�شهم على اأطراف مدينة يف �شمال �شرق نيجريا ام�س 
اجلمعة يف هجمات قال �شهود اإنها ا�شتهدفت نازحني ي�شتعدون للعودة اإىل 

قراهم.
قلب  تقع يف  �شكانية  مايدوجوري وهي منطقة  خ��ارج  التفجرات  ووقعت 
املت�شددة.  للق�شاء على اجلماعة  فيها احلكومة حملة  �شنت  التي  املنطقة 
األف   15 �شنوات قتل فيه  �شبع  م��ن  اأك��رث  بوكو ح��رام مت��ردا منذ  وب���داأت 

�شخ�س واأجرب نحو مليونني على الفرار من منازلهم.
وقالت اإدارة مواجهة الطوارئ يف ولية بورنو اإن ثمانية من اأع�شاء ملي�شيا 
حملية تدعى قوة املهام امل�شرتكة اأ�شيبوا يف الهجمات التي و�شحت قدرة 
بوكو حرام على موا�شلة ن�شاطها على الرغم من اإ�شرار احلكومة على اأنها 

�شحقتها.
كبر  خميم  ق��رب  قنابلهم  ف��ج��روا  املهاجمني  اإن  ل��روي��رتز  �شهود  وق���ال 
اإىل  للعودة  �شاحنات  ح��ول  خارجه  جتمعت  منهم  ح�شود  كانت  للنازحني 

منازلهم.
على  ال�شيطرة  اإن  بخاري  حممد  الرئي�س  ق��ال  الأول  كانون  دي�شمرب  ويف 
مع�شكر رئي�شي للجماعة �شكل عملية ال�شحق الأخرة لبوكو حرام يف اآخر 

جيب لها يف غابة �شامبي�شا التي كانت معقا لها من قبل.
لكن منذ ذلك احلني كثفت اجلماعة التي انق�شمت لف�شيلني العام املا�شي 

من هجماتها.
ويقود اأحد الف�شيلني اأبو بكر �شيكاو من غابة �شامبي�شا اأما الأخر املوايل 
لتنظيم داع�س الإرهابي ويقوده اأبو م�شعب الربناوي مقره منطقة بحرة 

ت�شاد.

�شكان االأحياء املحررة يخ�شون جتدد العنف 

داع�ض يجند اأطفاًل مبلجاأ لالأيتام يف امل��شل

�شحف بريطانية تنتقد
 ترامب لتخليه عن حل الدولتني

هل مازالت اأمريكا الق�ى العظمى يف ال�شرق الأو�شط؟

مهاجر يعربون جيب �شبتة الإ�شباين نائب ترامب يزور اأوروبا لطماأنة احللفاء   500
•• مدريد-رويرتز:

ال�شياج  ع��ربوا  ال�شحراء  جنوبي  اأفريقية  دول  من  مهاجر   500 نحو  اإن  ال��ط��وارئ  خدمات  قالت 
احلدودي املحيط بجيب �شبتة الإ�شباين من املغرب يف وقت مبكر من �شباح ام�س اجلمعة.

الأ�شاك  ت�شلق  من  بجروح  م�شابون  منهم  كثر  املهاجرين-  ع�شرات  تلفزيونية  لقطات  واأظهرت 
اأمتار- وهم يحتفلون يف ال�شوارع يف ال�شاعات الأوىل من ام�س  ال�شائكة لل�شور البالغ ارتفاعه �شتة 
وبع�شهم يهتف حرية. ومل يت�شن الو�شول اإىل ال�شرطة وم�شوؤولني حكوميني يف �شبتة لتقدمي املزيد 

من التفا�شيل.
 400 اإن ال�شليب الأحمر يعالج نحو  وقالت خدمات الطوارئ يف �شبتة على �شفحتها على تويرت 

مهاجر يف مركزه هناك واإنه اأر�شل خم�س �شيارات اإ�شعاف للم�شاعدة.
وعادة ما ي�شتخدم املهاجرون الأفارقة اإىل اأوروبا اجليبني الإ�شبانيني يف املغرب وهما �شبتة ومليلية 
كنقطة دخول من خال ت�شلق اأ�شوارهما احلدودية اأو ال�شباحة على طول ال�شاحل. ويف يناير كانون 

الثاين حاول نحو 1100 مهاجر العبور اإىل �شبتة لكن اأغلبهم اأعيدوا يف النهاية.

�شقوط ع��دد م��ن اجل��رح��ى، وفقا 
مل�شادر ر�شمية.

اه����ايل  ث���ل���ث  �����ش����وى  ي����غ����ادر  ومل 
املو�شل  م���ن  ال�����ش��رق��ي  اجل���ان���ب 
التي  امل����ع����ارك  خ�����ال  م���ن���ازل���ه���م 
وخا�شتها  م��ن��اط��ق��ه��م  ���ش��ه��دت��ه��ا 
اب���رزه���ا مكافحة  ع��راق��ي��ة  ق����وات 
الرهاب �شد املتطرفني ل�شتعادة 
ال�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى ه�����ذا اجل���ان���ب، 
خ��اف��ا ل��ل��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي حتدثت 
عن وقوع موجة نزوح هائلة عند 

انطاق معركة املو�شل.
ال��رغ��م م��ن ك���ون مناطقهم  ع��ل��ى 
حم����ررة وب�����ش��ك��ل ر���ش��م��ي ، م���ازال 
املو�شل  ����ش���رق���ي  ����ش���ك���ان  ب���ع�������س 

يغادرونها.

•• بغداد-وكاالت:

مرة  اأول  الأط��ف��ال  و���ش��ل  عندما 
التابعة  ال���ت���دري���ب  م��ن�����ش��اأة  اإىل 
�شرق  يف  الإرهابي  داع�س  لتنظيم 
وي�شاألون  ي��ب��ك��ون  ك��ان��وا  امل��و���ش��ل 
عندما  اختفوا  الذين  اآبائهم  عن 
اجتاح املت�شددون �شمال الباد يف 

.2014
ل��ك��ن م��وظ��ف��ا يف م��ل��ج��اأ الأي���ت���ام 
ي�شت�شيفهم  ك���ان  ال���ذي  ال�����ش��اب��ق 
قال اإنه مع مرور الأي��ام بدا اأنهم 
يت�شبعون بفكر التنظيم املغايل يف 

الت�شدد.
الذين  الأط�����ف�����ال  اأن  واأ������ش�����اف 
ب���ني ثاثة  اأع���م���اره���م  ت����راوح����ت 
ي�شرون  ب���داأوا  عاما  ع�شر  و�شتة 
مرتدين  بو�شفهم  عائاتهم  اإىل 
وذلك بعدما األقى عليهم املقاتلون 

املتطرفون درو�شا دينية.
البنات  عن  ال�شبيان  ف�شل  جرى 
وخ�شعوا  �شنا  الأ�شغر  والأطفال 
لي�شبحوا  وال���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ل��ق��ني 
واملقاتلني  امل��خ��ربي��ن  م��ن  �شبكة 
امل��ت��ط��رف��ون لدعم  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��م 
املجمع  كان  الع�شكرية.  عملياتهم 
املو�شل-  يف  ال��زه��ور  بحي  القائم 
وال�������ذي ك�����ان ي�����ش��م اأي���ت���ام���ا من 
تنظيم  يطردهم  اأن  قبل  املنطقة 
داع�����س - واح���دا م��ن ع��دة مواقع 

ك������ت������اب اآخ�����������ر ي����ح����م����ل ع�����ن�����وان 
الإجن����ل����ي����زي����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س 
مثل  اع��ت��ي��ادي��ة  ك��ل��م��ات  ويت�شمن 
ج��ان��ب جي�س  اإىل  ت��ف��اح��ة ومن��ل��ة 
ت��ظ��ه��ر كلمات  وق��ن��ب��ل��ة وق��ن��ا���س. 
وجا�شو�س  ���ش��ه��ي��د  م��ث��ل  اأخ������رى 
م�شاة  معرب  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ورت��ر 

ويتثاءب واإك�س بوك�س.
وجرى ت�شوير كلمة امراأة ب�شكل 
اأ���ش��ود غر حم��دد املامح وي�شع 
املوجودة  ال���وج���وه  وك���ل  ال��ن��ق��اب. 
للحيوانات-  ح���ت���ى  ب���ال���ك���ت���ب- 
مطمو�شة وذلك مت�شيا مع حظر 
مل��ث��ل ت��ل��ك ال�����ش��ور مب��وج��ب اأفكار 

التنظيم املت�شددة.
العراقية  ال���ق���وات  وت�����ش��ت��ع��د  ه���ذا 
ال�شرقي  اجل��ان��ب  ا�شتعادت  ال��ت��ي 
املا�شي  ال�������ش���ه���ر  امل����و�����ش����ل  م�����ن 
معاقل  ع��ل��ى  ق��ري��ب  ه��ج��وم  ل�شن 
من  الخ���ر  الق�شم  يف  املتطرفني 
ادى  امنيا  املدينة ما خلف فراغا 
ودفع  متكررة  هجمات  وق��وع  اىل 

بال�شكان لنتقاد ذلك.
العمليات  ق����ي����ادة  اع�������ان  رغ�����م 
�شد  معارك  تقود  التي  امل�شرتكة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي الذي 
العراق  م�شاحة  ثلث  على  �شيطر 
كامل  حت�����ري�����ر   ،2014 ع�������ام 
يف  املو�شل  م��ن  ال�شرقي  اجل��ان��ب 
24 كانون الثاين/يناير، ل تزال 

اأنحاء  يف  املتطرفون  ا�شتخدمها 
بعد  م��و���ش��د  الآن  وه���و  امل��دي��ن��ة. 
العراقية  الأم��ن  ق��وات  اأغلقته  اأن 

بالأقفال.
�شنت  اأن  بعد  التنظيم  وان�شحب 
بدعم  هجوما  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات 
اأكتوبر  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات  م��ن 
املدينة.  ل�شتعادة  الأول  ت�شرين 
لكن خال زيارة قامت بها رويرتز 
امل��ج��م��ع كان  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
ي��زال هناك ما يذكر مبحاولة  ل 
ع�شرات  ع��ق��ول  غ�����ش��ل  اجل��م��اع��ة 

الأطفال.
اأح��د اجل��دران كتب بطاء  وعلى 
ال�شباحة  اأولدك���م  “علموا  اأ���ش��ود 
اخليل”.  ورك���������وب  وال�����رم�����اي�����ة 
ي���وج���د حو�س  امل���ب���ن���ى  وب����داخ����ل 
اأن�����ه ج����اف ومليء  ���ش��ب��اح��ة غ���ر 
بالنفايات. يف غرفة اأخرى توجد 
التي  الدرا�شية  الكتب  من  كومة 
جوهر  لتنا�شب  التنظيم  عدلها 

ثقافته الوح�شية.
يف  احل�شابية  امل�شائل  وت�شتخدم 
الرابع  ل��ل�����ش��ف  احل�������ش���اب  ك���ت���اب 
اأمثلة من احلرب يف حني و�شعت 
تكونت  ب��ن��دق��ي��ة  ال����غ����اف  ع���ل���ى 
كتب  اأم���ا  م��ع��ادلت ح�شابية.  م��ن 
التاريخ فرتكز فقط على �شنوات 
ال�شوء  وت�شلط  الأوىل  الإ���ش��ام 

على الغزوات.

الو�شاع متوترة يف �شرق املدينة.
احياء حم��ررة حيث  �شكان  ويعرب 
املباين  ف��وق  ال��ع��راق��ي  العلم  رف��ع 
احل���ك���وم���ي���ة وع���������ادت الأ������ش�����واق 
وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ع��م��ل، عن 
خماوفهم من عودة العنف جمددا 
املزدحمة  ال�����ش��وارع  م�شهد  رغ���م 
وال�شواق املكتظة يف �شرق املو�شل 
الذي كان قبل ا�شابيع فقط حتت 

�شيطرة تنظيم داع�س الإرهابي.
ع�شو  ع���ام���ا(   25( ع��م��ر  وق�����ال 
جت��م��ع م����دين ي��ع��م��ل ع��ل��ى اع����ادة 
العراق،  م���دن  ث���اين  اىل  احل���ي���اة 
يبدو ان كل �شيء عاد اىل طبيعته 
ي��ع��ي�����ش��ون يف خوف  ال��ن��ا���س  ل��ك��ن 
نزيف  ان  يعلمون  لنهم  م�شتمر 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإنرت�شت  ن��ا���ش��ون��ال  جملة  اأ���ش��ارت 
الرو�شي  التدخل  اإىل  الأم��رك��ي��ة 
�شوريا منذ  امل�شتعرة يف  يف احلرب 
رو�شيا  حم�����اولت  واإىل  ����ش���ن���وات، 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  نفوذها  ب�شط 
اأمركا  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  وت�����ش��اءل��ت 
ال�شرق  يف  العظمى  القوة  ت��زال  ل 

الأو�شط.
مطول  م��ق��ال  املجلة  ن�شرت  فقد 
للكاتبني ريت�شارد فونتني ومايكل 
عندما  رو�شيا  اإن  فيه  ق��ال  �شينغ، 
الكبر  ال��ع�����ش��ك��ري  تدخلها  ب����داأت 
اأذهلت   ،2015 خريف  �شوريا  يف 
عودتها  ع�����ن  واأع����ل����ن����ت  ال�����ع�����امل 
الباب  م���ن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  اإىل 

الوا�شع.
التي قام  اأن هذه اخلطوة  واأ�شافا 
ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي فادمير 
ب����وت����ني ف�����اج�����اأت ����ش���ن���اع ال����ق����رار 
الرئي�س  ف��ي��ه��م  مب���ن  الأم����رك����ي 
ال�����ش��اب��ق ب�����اراك اأوب����ام����ا، واأن�����ه مل 
مي�����س وق���ت ط��وي��ل ح��ت��ى �شاركت 
مو�شكو يف نزع الأ�شلحة الكيميائية 
ال�شوري  النظام  رئي�س  لدى  التي 

تكن تفكر باأن قوى خارجية اأخرى 
ق��ادرة على مناف�شتها يف  قد تكون 
النفوذ بال�شرق الأو�شط، واأن هذه 
ب��ي��ن��م��ا تبقى  ال���ق���وى اخل���ارج���ي���ة 
حم�������دودة الأه����������داف وال�����ق�����درات 
الأهداف،  لتحقيق هذه  والو�شائل 
فاإن املنطقة ت�شهد حتول جوهريا 

هذه الأيام.
ا�شتمرار  زم�����ن  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ال�شرق  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  نفوذ 
منازع  اأو  م��ن��اف�����س  دون  الأو����ش���ط 
وانتهى.  وىل  اأو  ن��ه��اي��ت��ه،  ب��ل��غ  ق��د 
واأ���ش��ارت اإىل ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة يف 
اإي�����ران  حم������اولت  واإىل   1979
الدول  م��ن  ع��دد  يف  نفوذها  ب�شط 
ن�شر  واإىل  وامل���ن���ط���ق���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأنحاء  يف  قواتها  املتحدة  الوليات 
م��ت��ف��رق��ة م���ن ال���وط���ن ال���ع���رب���ي . 
املتحدة  ال����ولي����ات  اأن  واأ����ش���اف���ت 
ورث���ت ال����دور ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الذي 
املنطقة  يف  بريطانيا  ت�شغله  كانت 
رغبة  اأظهرت  اأمركا  واأن  ل�شنني، 
متكررة يف ا�شتخدام القوة ل�شمان 
تدفق نفط املنطقة اإليها بو�شفها 

اأكرب م�شتهلك للطاقة.
كما اأ�شارت اإىل تغر ميزان القوى 

املتحدة  الوليات  اأن  ت�شورها  ظل 
باملنطقة.  ارت��ب��اط��ه��ا  ب��ف��ك  ت��ق��وم 
ينبغي على  اأن���ه  امل��ج��ل��ة  واأ���ش��اف��ت 
����ش���ن���اع ال����ق����رار الأم����رك����ي����ني اأن 
ينظروا ب�شكل جدي اإىل التحديات 
ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ن��ف��وذ الأم���رك���ي 
يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط، وخ��ا���ش��ة يف 
اللتني  املتفاقمتني  الأزم��ت��ني  ظل 
العراق و�شوريا،  تع�شفان بكل من 
وو�شط تداعيات ما ي�شمى ب�الربيع 
ب�����ش��ك��ل عام.  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��رب��ي يف 
واأ�شارت اإىل اأن الوليات املتحدة مل 

ب�������ش���ار الأ������ش�����د، ث����م اأع�����رب�����ت عن 
اأم��ل��ه��ا يف م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون من 
واأ�شارت  ���ش��وري��ا.  ال�����ش��ام يف  اأج���ل 
ال�شرق  اأن  اإىل  اإنرت�شت  نا�شونال 
ي�����ش��ك��ل منطقة  اأ���ش��ب��ح  الأو�����ش����ط 
العامل،  الكربى يف  للقوى  تناف�س 
على  يقت�شر  ل  ذل���ك  اإن  وق���ال���ت 
اإن  ب��ل  ال��ولي��ات املتحدة ورو���ش��ي��ا، 
اأوروبا ودول مثل ال�شني واليابان 
لب�شط  ل��ه��ا حم���اولت���ه���ا  وال���ه���ن���د 
ال�شرق  النفوذ يف  اأ�شكال  �شكل من 
الأو�شط ب�شور خمتلفة، وذلك يف 

اأع���ق���اب  الأو������ش�����ط يف  ال�������ش���رق  يف 
واإىل   2003 ع����ام  ال���ع���راق  غ����زو 
ال�����ش��راع��ات ال��ت��ي ن�����ش��اأت ج���راء ما 
واندلع  العربي  الربيع  ب���  ي�شمى 
وليبيا  واليمن  �شوريا  احل��روب يف 
وال���ع���راق، وه���و م��ا ح��ط��م النظام 
لعقود  �شائدا  كان  ال��ذي  الإقليمي 
من  ج����دي����دة  م���وج���ة  اإىل  واأدى 

ال�شيا�شات الطائفية يف املنطقة.
 وقالت نا�شونال اإنرت�شت اإن الدور 
بداأ  الأو�شط  ال�شرق  يف  الأمركي 
ال�شا�شة  ان��ت��ب��اه  واإن  ب���ال���رتاج���ع، 
الأمركيني اجته اإىل حمور اآ�شيا، 
الفو�شى  يف  انزلقت  املنطقة  واإن 
قوى  لتنامي  اآمنا  م��اذا  و���ش��ارت 

التطرف والإرهاب.
واأ�شافت اأن تنظيم داع�س الإرهابي 
���ش��ي��ط��ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق ���ش��ا���ش��ع��ة يف 
الزمن  من  لفرتة  والعراق  �شوريا 
جانب  م�����ن  ي����ذك����ر  ت����دخ����ل  دون 
املتحدة  ال����ولي����ات  واأن  اأم����رك����ا، 
مل ت��ع��ر ك��ب��ر ان��ت��ب��اه اإىل الأزم����ة 
املنطقة  واأن  املتفاقمة،  ال�شورية 
ومفتوحة  ه�������ش���ة  �����ش����ارت  الآن 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ال��ط��ام��ع��ني  اأم����ام 

الإقليمي والدويل.

اتهام 13 لبنانيًا بالت�رط 
يف عمليات اإرهابية

•• بريوت-وكاالت:

ع�شكرية  حم����ك����م����ة  اأ���������ش��������درت 
قرارات   7 اجلمعة،  ام�س  لبنانية، 
ات��ه��ام��ي��ة يف ج��رائ��م الن��ت��م��اء اإىل 
ال�شام  فتح  وجبهة  داع�����س  تنظيم 
باأعمال  �شابقاً” والقيام  “الن�شرة 
بينهم  �شخ�شاً،   13 بحق  اإرهابية 
م�شدر  وقال  و�شوريون.  لبنانيون 
ر�شمي لبناين اإن القا�شي اتهم يف 
القرار الأول 3 �شوريني بالنتماء 
القيام  ب��ه��دف  داع�����س  تنظيم  اإىل 
ب��اأع��م��ال اإره��اب��ي��ة يف ع��ر���ش��ال، ويف 
امل�شدر،  بح�شب  ال���ث���اين،  ال���ق���رار 
اتهم 4 لبنانيني بتهمة التدخل يف 

القيام باأعمال اإرهابية. 
اتهم  القا�شي  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 
�شورياً  م��واط��ن��اً  الثالث  ال��ق��رار  يف 
قلعة  م��ع��ارك  يف  امل�����ش��ارك��ة  بتهمة 
احل�شن يف �شوريا، وجاء يف القرار 
ال��راب��ع ات��ه��ام م��واط��ن ���ش��وري اآخر 
ال�شام،  فتح  جبهة  اإىل  ب��الن��ت��م��اء 
وامل�����ش��ارك��ة يف م��ع��رك��ة ال��ر���ش��نت يف 

�شوريا.

الدماء قد يعود من جديد.
الكل  ق��ائ��ا ان:  ال�����ش��اب  وا���ش��اف 
ال����ت����ح����ري����ر لكن  ع�����ن  ي����ت����ح����دث 
داع�����س م����ازال ه��ن��ا يف ا����ش���ارة اىل 
م�شيفا  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم 
فوق  حت��ل��ق  امل�����ش��رة  “طائراتهم 
منازلنا  وت�������ش���ت���ه���دف  روؤو�����ش����ن����ا 

وم�شت�شفياتنا وم�شاجدنا. 
���ش��م��ر وهي  ام  ت���ق���ول  ب����دوره����ا، 
الزهور  ح��ي  اه���ايل  �شكان  اح���دى 
ع��������ادت ان�����ف�����ج�����ارات ال�������ش���ي���ارات 
النتحارية، هذا يذكرنا بداع�س. 

وا�شتهدف هجوم انتحاري ب�شيارة 
�شباط/ م��ن  التا�شع  يف  مفخخة 
ق�����رب مطعم  م���دن���ي���ني  ف����رباي����ر 
م�شهور يف �شرقي املو�شل ادى اىل 

يف اج��ت��م��اع��ات خ��ا���ش��ة م��ع ال��زع��م��اء ي��وم��ي الأحد 
والثنني. ويف تعليق على جولة بن�س قال امل�شت�شار 
الوليات  ت��ك��ون  وازده����ارا عندما  اأم��ن��ا  اأك���رث  نحن 
واأث��ار ترامب  واأوروب��ا قويتان ومتحدتان.  املتحدة 
خال  من  النتخابية  حملته  خ��ال  احللفاء  قلق 
ب�شاأن  للجمهوريني  التقليدية  الآراء  على  اخل��روج 
اإعجابه  الأطل�شي. وعرب ترامب عن  العاقة عرب 
يود  اإن��ه  وق��ال  بوتني  الرو�شي فادمير  بالرئي�س 
العمل معه لقتال تنظيم داع�س كما �شكك يف قيمة 
بن�س  �شيعقد  ميونيخ  ويف  الأطل�شي.  �شمال  حلف 
اأجنيا  الأملانية  امل�شت�شارة  مع  اجتماعات  �شل�شلة 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اليوم  بن�س  مايك  الأمريكي  الرئي�س  نائب  ي�شعى 
الوليات  ال��ت��زام  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده  خ���ال  م��ن  ال�شبت 
القلقني  احللفاء  تهدئة  اإىل  اأوروب���ا  جت��اه  املتحدة 
الرئي�س  اأط��ل��ق��ه��ا  تقليدية  غ��ر  ت�����ش��ري��ح��ات  م��ن 
دونالد ترامب ب�شاأن رو�شيا وحلف �شمال الأطل�شي. 
البيت  يف  اخلارجية  لل�شيا�شة  كبر  م�شت�شار  وقال 
موؤمتر  يف  �شيقول  بن�س  اإن  لل�شحفيني  الأب��ي�����س 
���ش��ري��ك ل  اأوروب�����ا  اإن  ال�����ش��ن��وي يف ميونيخ  الأم����ن 
امل��ت��ح��دة يف ر���ش��ال��ة �شيكررها  غ��ن��ى ع��ن��ه ل��ل��ولي��ات 

بورو�شينكو  ب��ي��رتو  الأوك�����راين  وال��رئ��ي�����س  م��رك��ل 
وقال  وليتوانيا.  ولتفيا  ا�شتونيا  من  زعماء  وم��ع 
بن�س  اإن  لل�شحفيني  اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شت�شار 
واأوكرانيا  رو���ش��ي��ا  تنفذ  اأن  ���ش��رورة  ع��ل��ى  ���ش��ي��وؤك��د 
موقفا  و�شيتخذ  بالكامل  لل�شام  مين�شك  ات��ف��اق 
�شارما ب�شاأن العقوبات القت�شادية املفرو�شة على 
اأن  واأ���ش��اف  اأوك��ران��ي��ا.  ع��دوان��ه��ا يف  ب�شبب  مو�شكو 
بن�س يعتزم مناق�شة مكافحة الإرهاب مع الرئي�س 
الأفغاين اأ�شرف عبد الغني وقتال داع�س الإرهابي 
ال��ع��راق��ي حيدر  ال����وزراء  يف اج��ت��م��اع��ات م��ع رئي�س 

العبادي ورئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي.

و�شكك الكاتب يف اأن تلك الت�شريحات �شكلت جزءا من 
اإ�شرتاتيجية مدرو�شة.

روبرت  الكاتب  راأى  اإندبندنت  ب�شحيفة  مقاله  ويف 
اأنه بتخلي ترمب عن حل الدولتني يكون قد  في�شك 

انحدر يف كوميديا �شوداء ب�شرعة كبرة.
وقال في�شك متهكما اإن �شعبا عربيا باأكمله -فل�شطني 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل- ي����رزح حت���ت اأط�����ول اح���ت���ال ع�����ش��ك��ري يف 
رئي�س  يفعله  اأن  اأمكن  ما  واأف�شل  احل��دي��ث،  التاريخ 

•• لندن-وكاالت:

ركزت العناوين الرئي�شية لأبرز ال�شحف الربيطانية 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  زي��ارة  على  اجلمعة  ام�س 
بنيامني نتنياهو اإىل وا�شنطن، واأجمعت على اأن عدم 
تبني الرئي�س الأمركي دونالد ترمب حل الدولتني 
يهدم �شيا�شة الوليات املتحدة جتاه ال�شراع يف ال�شرق 

الأو�شط التي ا�شتمرت لعقود.
فقد كتبت �شحيفة فاينن�شال تاميز اأن ترمب اأ�شقط  
الأربعاء اأكرث من عقدين من الإجماع الدويل امل�شتقر 
ب�شاأن ال�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني عندما قال اإن 

حل الدولتني قد ل يكون ال�شبيل حلله.
الدولة  اأن حل  اإىل  غ��اردن��ر  ديفد  املقال  كاتب  واأ���ش��ار 
الراأي  ق��د رف�شه  ك��ان  ال��ذي طرحه ترمب  ال��واح��دة 
نهاية  يف  العرب  اأن  خ�شية  ال�شائد  الإ�شرائيلي  العام 
امل�شاحة  يف  ع��ددا  اليهود  فاقوا  قد  �شيكونون  املطاف 

ال�شيقة بني نهر الأردن والبحر املتو�شط.
والإ�شرائيلية  الأم���رك���ي���ة  احل��ك��وم��ت��ني  اإن  وق�����ال 
الزعماء  معظم  اأن  الفر�شية  تت�شاركان  احلاليتني 
للفل�شطينيني،  ي��ح��دث  مب��ا  حقا  يهتمون  ل  ال��ع��رب 
لكن مواقف احلكومات لي�شت مهمة كثرا، وما يجب 
ال�شعوب  والإ�شرائيليون هو  الأمركيون  له  ينتبه  اأن 

القد�س-  -خا�شة  فل�شطني  لها  متثل  التي  العربية 
ق�شايا مثرة للعواطف والهتمام.

واأ����ش���اف اأن����ه ب��ق��ب��ول ت��رم��ب خ��ي��ار ال���دول���ة الواحدة 
الإ�شرائيلية  ال�شم يف احلكومة  �شاعد دعاة  يكون قد 
-مثل نفتايل بينيت وزير التعليم وزعيم حزب البيت 
اإغاق  ي��ري��دون  الذين  املتطرف-  اليميني  اليهودي 
اأي خيار لدولتني ب�شم م�شتوطنة  اأم��ام  الباب متاما 
معاليه اأدونيم فورا وتو�شيع نطاقها لإحكام ال�شيطرة 

على القد�س ال�شرقية وتطويق بيت حلم.

ا�شتهتار وال مباالة
تخلي  اأن  افتتاحيتها  يف  غ��اردي��ان  كتبت  ال�شياق،  ويف 
الرئي�س الأمركي عن اللتزام بحل الدولتني قد ل 
الأمر  وه��ذا  حم�شوبة،  اإ�شرتاتيجية  من  ج��زءا  يكون 

يثر القلق كثرا.
اإث���ارة للقلق يف املوؤمتر  اأن اجل��ان��ب الأك���رث  واع��ت��ربت 
الأربعاء  نتنياهو  م��ع  ت��رم��ب  ع��ق��ده  ال���ذي  ال�شحفي 
الدولتني،  بحل  الل��ت��زام  عن  تخليه  يكن  مل  املا�شي 
بتلك  بها  اأ�شقطه  التي  والامبالة  ال�شتهتار  ولكن 
اللهجة ال�شاخرة والعبارات املتلعثمة واجلهل الوا�شح 
ودولة  دول��ت��ني  اإىل  اأن��ظ��ر  اأن���ا  ق���ال  ع��ن��دم��ا  بالق�شية 

واحدة واأحب التي يحبها الطرفان. 

الوليات املتحدة هو قوله اإنه �شيوؤيد حل دولة واحدة 
اأو دولتني اأو رمبا ثاث.

واأردف اأنه على الرغم من كل هذا الهراء الذي �شدر 
عن ترمب من املفيد اأن نذكر كيف اأن اأ�ش�س اأي نقا�س 
حديث حلل اإ�شرائيلي فل�شطيني كانت قد بنيت لعقود 
ال�شحفية  امل�شطلحات  من  القمامة  من  كومة  على 
وال�شيا�شية التي اأ�شبحت الآن جزءا طبيعيا من ق�شة 

فل�شطني التي قبلناها على اأنها حقيقية.
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عربي ودويل
يحيط بها ترامب وترودو:

اإيفانكا على كر�شي الرئي�ض تلهب امل�اقع الجتماعية
•• الفجر – خرية ال�شيباين

   هل تفكر اإيفانكا ترامب يف وظيفة والدها دونالد ترامب؟ خال 
ابنة  ت��رتدد  مل  ت���رودو،  جا�شنت  الكندي  ال���وزراء  برئي�س  الجتماع 
املكتب  كر�شي  على  اجللو�س  يف  املتحدة  للوليات  ال45  الرئي�س 
13 فرباير،  البي�شاوي، عو�س وال��ده��ا.. بكل ب�شاطة.     الثنني 
ترامب.  اإيفانكا  اأث���ارت ح��وا���س  ق��د  ت���رودو،  زي���ارة جا�شنت  ان  يبدو 
فقد ن�شرت ممثلة حقوق املراأة احلقيقية كما تدعي، والبنة الأوىل 
التوا�شل  اللقاء �شورة على �شبكات  املتحدة، مبا�شرة بعد  للوليات 

الجتماعي: لقاء كبر بني قياديني عامليني حول اأهمية مكانة املراأة 
ال�شورة  اإيفانكا ترامب على  هكذا علقت  املفاو�شات”،  على طاولة 
ويحيط  الأب��ي�����س،  للبيت  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى  جتل�س  وه���ي 
ال�شمالية،  اأمريكا  يف  الرجال  اأق��وى  من  اثنان  عاما،   35 بال�شابة 
وبدت وكاأّنها ت�شعر انها يف مكانها الطبيعي.     مل ينتظر م�شتخدمو 
الإنرتنت طويا للرد على �شورة اإيفانكا ترامب. وراى بع�شهم، اأنه 
من غر املقبول اأن جتل�س ابنة الرئي�س على الكر�شي الأكرث اأهمية 
يف الوليات املتحدة. امراأة مل ُتنتخب ل يجب اأن جتل�س على تلك 
اإنه   ، اآخ��ر  اأح��د م�شتخدمي الإن��رتن��ت. يف حني راأى  الطاولة، كتب 

ل دور لها تلعبه يف اجتماع بني قياديني دوليني، ل يجب اأن يكون 
املكتب البي�شاوي مباحا لبنة الرئي�س.     ومع ذلك فان اأمريكيني 
اآخرين، دّعموا ابنة الرئي�س التي من وجهة نظرهم �شّخرت نف�شها 
للمراأة.  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  ت���رتدد  ول  ���ش��ه��ور،  م��ن��ذ  امل�����راأة  لق�شية 
للح�شور  رائع  مثال  اأنت  الن�شاء،  من  العديد  تلهم  ترامب  اإيفانكا 
واجلمال والذكاء.. �شكرا على كل ما تفعلينه، وجودك �شروري يف 
املفاو�شات... كثر من التعليقات على الإنرتنت التي تثبت اأن ابنة 

دونالد ترامب تتمّتع ب�شعبية لدى �شريحة من ال�شعب الأمريكي.
عن جملة مدام لوفيغارو الفرن�شية

اأ�����ش����ب����ح����ت ه����ذه     م������ن ه�����ن�����ا، 
اعرتا�س  جانب  اإىل  الف�شيحة، 
عديد الت�شالت بني اأع�شاء من 
واملخابرات  ت��رام��ب  حملة  ف��ري��ق 
اأ�شبحت  ال�شيف،  ه��ذا  الرو�شية 
ق�شية  بووترغيت،  مقارنة  حمّل 
ال��ت��ج�����ش�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ت��ي اأدت 
ريت�شارد  ال��رئ��ي�����س  ا�شتقالة  اإىل 

نيك�شون يف اأغ�شط�س 1974.
كتب  ال����ف����ي���������ش����ب����وك،  ع�����ل�����ى     
كان  ال����ذي  راذر،  دان  ال�����ش��ح��ف��ي 
اأثناء  مرا�شا ل�شبكة �شي بي ا�س 
هي  ووت��رغ��ي��ت  اإّن  ووت���رغ���ي���ت،: 
حياتي،  يف  راأيتها  ف�شيحة  اأك��رب 
رمبا حتى الآن.. اإنها التي قّربتنا 

من اأزمة د�شتورية خطرة. 
هرجمدون   10 م��ق��ي��ا���س  وع��ل��ى 
احل�����ك�����وم�����ي، اأ������ش�����ع ع����ام����ة 9 
لووترغيت، واأعتقد اأن الف�شيحة 
ولكن   ،6 و   5 الآن بني  الرو�شية 

على  والتن�شت  ال�شطو  حم��اول��ة 
هي  الدميقراطي  احل��زب  مكتب 
الأكرث رواجا و�شهرة، ولكن حجم 
اإدانة  الف�شيحة اأكرب بكثر متت 

ت�شع و�شتني �شخ�شا.
ال��ق�����ش��ي��ة، فاإن  ت��ع��ق��ي��د     ورغ�����م 
ما  كثرا  ووترغيت  اإىل  الإ���ش��ارة 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ُي�شتخدم 
فبينما  وخ�����ش��وم��ة:  ت��ن��ازع  �شياق 
ينتقد املحافظون حاليا املعار�شة 
ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا امل�����ش��ط��ل��ح، ف����اّن 
الو�شع كان عك�س ذلك قبل فرتة. 
ففي ق�شية الهجوم الإرهابي على 
بنغازي،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة 
ليبيا، اتهم اجلمهوريون هياري 
اأهمية  م���ن  ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
الباد.  يف  الإره����اب����ي  ال��ت��ه��دي��د 
وحتدث العديد من اجلمهوريني 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ب��ن��غ��ازي  ق�شية  ع��ن 

اأنها ووترغيت اأوباما.

ك��ث��اف��ت��ه��������������ا ت���������������زداد ����ش���اع���ة بعد 
اأخرى.

ال�����ع�����دي�����د من  وق��������د لح��������ظ     
غيت،   ك��رم��ل��ني  اأّن  ال�شحفيني، 
اأحيانا  ع��ل��ى احل���ال���ة  ي��ط��ل��ق  ك��م��ا 
اأن  ُي���ح���ت���م���ل  ع���ل���ى الن������رتن������ت، 
حيث  ووترغيت،  من  اأ���ش��واأ  تكون 
ترامب  م���ن  م��ق��ّرب��ني  اأّن  ت���ب���نّي 
على  للتاأثر  ال��رو���س  م��ع  عملوا 
الأم��ري��ك��ي��ة. حملة  الن��ت��خ��اب��ات 
م���ع حكومة  ب��ال��ت��واط��وؤ  رئ��ا���ش��ي��ة 
النتخابات  �شرا  تهاجم  اأجنبية 
الأم���ري���ك���ي���ة، ���ش��ت��ك��ون اأك�����رب من 
ديفيد  كتب  ووت��رغ��ي��ت،  ف�شيحة 

كورن يف جملة ماذر جونز.

غ���ر امل�����ش��روع��ة و���ش��ع��ت لإي����ذاء 
يحبهم.  نيك�شون  يكن  مل  اأن��ا���س 
عملية  جم���رد  لي�شت  فالعملية 
ووترغيت.  ف�����ش��ي��ح��ة  يف  ���ش��ط��و 
اليوم  ي�����ش��ت��ح�����ش��رون  وال����ذي����ن 
الق�شة  ي���ع���رف���ون  ل  ووت���رغ���ي���ت 

والتاريخ جيدا.
    ف��ط��ي��ل��ة اأ�����ش����ه����ر، ق�����ام رج����ال 
اأمور  ، من بني  نيك�شون  الرئي�س 
اأخرى، بالتن�شت على معار�شيهم 
واقتحموا  الإدارة،  يف  واأع�����ش��اء 
لدانيال  النف�شي  الطبيب  مكتب 
ال����ع����ث����ور على  ب����ه����دف  ال���������ش����ربغ 
وكالة  وا�شتخدموا  تدينه،  وثائق 
ال�شرائب  لهر�شلة املعار�شني. اإّن 

الدميقراطية  ال��وط��ن��ي��ة  للجنة 
للتاأثر  كلينتون،  حملة  وم��دي��ر 
على النتخابات. يف حني، ك�شفت 
موؤخرا �شحيفة نيويورك تاميز، 
القر�شنة،  عملية  مع  تزامنا  ان��ه 
املكاملات  العديد من  اعرتا�س  مت 
مقربني  اأ�شخا�س  ب��ني  الهاتفية 
من ترامب واأع�شاء من املخابرات 
الرو�شية، حتى وان كان م�شمونها 
تعاون  على  الآن  حتى  يك�شف  ل 

خا�س على م�شتوى احلملة.
اآخ���ر مثر للقلق، وهو      ع��ام��ل 
وجود ملف، جمع عنا�شره عميل 
اأّن  اإىل  ي�����ش��ر  ب��ري��ط��اين،  ���ش��ري 
رو���ش��ي��ا مت��ل��ك م��ع��ل��وم��ات م�شينة 

للحزب  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة      
ال��ت��ي مت اخرتاق  ال��دمي��ق��راط��ي، 
بع�س ر�شائل بريدها الإلكرتوين 
هذا ال�شيف، قالت اأي�شا يف بيان: 
“اإنها اكرب بالفعل من ووترغيت. 
تتطلب  دمي��ق��راط��ي��ت��ن��ا  ���ش��ام��ة 
و�شفافا  وم�شتقا  فوريا  حتقيقا 
حول العاقات بني دونالد ترامب 

وفريقه واحلكومة الرو�شية.
ك�شف  امل���ا����ش���ي،  دي�����ش��م��رب      يف 
م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال����ف����درايل 
ووك�����ال�����ة امل����خ����اب����رات امل���رك���زي���ة، 
تكون  اأن  ج����دا  امل���رج���ح  م���ن  اأن�����ه 
اخرتقت  قد  الرو�شية  املخابرات 
ح�����ش��اب��ات ال���ربي���د الإل����ك����رتوين 

قال  الذي   1974 عام  بنيك�شون 
لتكون  ك���ان���ت  م���ا  ووت���رغ���ي���ت  اأّن 
ال�شحفيني  ه����وؤلء  ك��ل  دون  م��ن 
نيكول�س  كتب  يكرهونه،  الذين 
نيويورك  �شحيفة  يف  كري�شتوف 

تاميز.
   ولكن حتى الآن، ومبا اأّن جميع 
ُتعرف  مل  الرو�شي  امللف  عنا�شر 
ب��ع��د، ف����اإّن ح��ج��م احل��ال��ت��ني يظل 
املوؤرخ  كلّيا.  للمقارنة  قابل  غر 
ل���وي�������س ل��ي��ب��وف��ي��ك، ال������ذي كتب 
ووترغيت،  ف�����ش��ي��ح��ة  ع���ن  ك��ت��اب��ا 
امل��ق��ارن��ة مغالطة:  ه���ذه  ي���رى يف 
اإّن ف�شيحة ووترغيت هي تتويج 
الأعمال  م��ن  �شنوات  اأرب���ع  لنحو 

عن الرئي�س الأمريكي.
   ولئن يظل من املبكر جدا معرفة 
مدى حجم هذه الف�شيحة، يرى 
اأوجه �شبه مع  البع�س فعا عدة 
عمليات  احلالتني  يف  ووترغيت. 
اقتحام داخل احلزب الدميقراطي 
من اجل انتخاب رئي�س جمهوري، 
كتب برنت بودوو�شكي يف �شحيفة 

ذي هيل.
اأي�شا،  احل��ال��ت��ني  يف  وه���ن���اك      
ع��اق��ة م��ت��وت��رة ج���دا ب��ني البيت 
ترامب  وال�����ش��ح��اف��ة.  الأب���ي�������س 
و�شائل  يعتربها  م��ا  �شد  ينفعل 
يجيب  اأن  دون  ت���اف���ه���ة،  اإع������ام 
ع���ل���ى الأ�����ش����ئ����ل����ة، اإن�������ه ي����ذّك����رين 

اأّية  امل��ه��ّرب��ني والإره���اب���ي���ني، مل��ن��ع 
الأرا�����ش����ي  اإىل  ت�����ش��ّل��ل  حم���اول���ة 

اجلزائرية.
الرتابي،  ال�شاتر  ه��ذا  وي�شم      
اأقامته  ال����ذي  ب��ال�����ش��ات��ر  ال�����ش��ب��ي��ه 
طول  ع��ل��ى  التون�شية  ال�شلطات 
ليبيا، خندقا عميقا  حدودها مع 
امل�شرتكة  احل��دود  مراقبة  بهدف 
القريبة  املناطق  يف  البلدين  بني 
ُتو�شف  التي  الليبية  من احلدود 
لتهريب  م�����ش��در  “اأكرب  ب���اأن���ه���ا 

الأ�شلحة اإىل تون�س يف املنطقة.
اأن احلاجز       وي���رى م��راق��ب��ون 
ان��ت��ه��ت اجلزائر  ال����ذي  ال���رتاب���ي 
الأوىل،  ب��ن��اء مرحلته  اإمت���ام  م��ن 
�شي�شاهم يف كبح خطر اجلماعات 
عليها،  اخلناق  وت�شييق  املت�شددة 
اأن����ه ي��ل��ت��ق��ي م���ع احلاجز  خ��ا���ش��ة 
ال���ذي اأق��ام��ت��ه ت��ون�����س ع��ل��ى طول 

احلدود الليبية. 

•• الفجر – اجلزائر - خا�س
ال�شاتر  اأ�شغال  اأنهت اجلزائر       
ال�����رتاب�����ي واخل�����ن�����دق ال�������ذي مّت 
يف  التون�شية  احل��دود  على  حفره 

حمافظتي ورقلة ووادي �شوف. 
    وقد مّت حتويل ت�شير املنطقة 
و�شيتم  الأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اإىل 
ملراقبة  ح��راري��ة  ك��ام��رات  ن�شب 

احلدود.
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  و�شملت       
اأعمال بناء ال�شاتر الرتابي 340 
كيلومرتا، ليمتد بذلك اإىل حدود 

مدينة تطاوين التون�شية.
ال�����ش��ات��ر عند       وي��ن��ت��ه��ي ه����ذا 
امل���ث���ل���ث احل��������دودي اجل����زائ����ري- 
التون�شي- الليبي امل�شرتك، حيث 
اأمتار،   3 ح����وايل  ارت��ف��اع��ه  ي��ب��ل��غ 
وه������و ي��ت�����ش��م��ن اأك�������رث م����ن 14 
حتركات  لر�ش�د  مراقب������ة  ب���رج 

بطلها ترامب وفريقه االنتخابي:

هل اأّن »كرملني غيت«.. ف�شيحة ووترغيت جديدة..؟
ح�شب العديد من املراقبني ُيحتمل اأن تكون »كرملني غيت« اأ�شواأ من ووترغيت

يت�شّمن 14 برج مراقبة:

اجلزائر تنهي بناء ال�شاتر الرتابي على احلدود الت�ن�شية

مايكل فلني..ال�شحية الوىل للكرملني غيت الكرملني غيت.. هل تطيح برتامب؟

الدميقراطي�ن يطالب�ن بتحقيق ف�ري وم�شتقل 
و�شفاف ح�ل عالقات ترامب وفريقه باحلك�مة الرو�شية

م��ن اأوج��ه ال�ش���به ب���ني الف�شيحتني اأّن احل���زب 
الدميقراطي ه� ال�شحية وت�تر العالقة بني الرئي�ض والإعالم

•• الفجر - كلري فين�شون 
 ترجمة خرية ال�شيباين

    خالل موؤمتر احلزب اجلمهوري يف يوليو، 
�شّرح اجلرنال مايكل فلني، الذي ا�شتقال 

كم�شت�شار  من�شبه  من  االأخرية  االآونة  يف 
لالأمن القومي يف البيت االأبي�ض،: 

 ، كلينتون  ارتكبته  ما  ُع�شر  ارتكبت  اإذا 
ي�شرخ  اأن  قبل   ، ال�شجن  يف  االآن  لُكنت 

“ا�شجنوها! يف كورال مع اجلماهري.

 ويف عدة منا�شبات،
 قال دونالد ترامب، اأّن م�شاألة ا�شتخدام 
اخلا�ض  االلــكــرتوين  لربيدها  كلينتون 
من  اأهــمــيــة  ـــر  اأك للخارجية  كــوزيــرة 

ووترغيت.
نيك�شون.. الف�شيحة النموذج

ايفانكا..ال�شيدة الرئي�شة

ال�شاتر الرتابي على احلدود  التون�شية

اأمام عدم معرفة جميع عنا�شر امللف الرو�شي فاإن حجم احلالتني يظل غري قابل للمقارنة كلّيا

املر�شح الفرن�شي ماكرون 
يندد بهجمات على حملته 

•• باري�س-اأ ف ب:

اإميانويل ماكرون  اأعلن املر�شح الو�شطي لانتخابات الرئا�شية الفرن�شية 
ياأتي  قرا�شنة  م��ن  متكررة”  ل�هجمات  حملته  م��وق��ع  تعر�س  ع��ن  ام�����س 
الكثر منها من اأوكرانيا، منددا كذلك بهجمات ت�شنها عليه و�شيلتا اإعام 

رو�شيتان هما �شبوتنيك واآر تي )رو�شيا اليوم(.
وقال ماكرون موؤ�ش�س حركة اإىل الأم��ام! متحدثا لإذاع��ة رادي��و كا�شيك 
ومتعددة  متكررة  لهجمات  تعر�شنا  لكننا  م���زورة،  لي�شت  النتخابات  اإن 
م���ن ق��را���ش��ن��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ن��ا الإل����ك����رتوين، وال��ع��دي��د م��ن��ه��ا اآت���ي���ة بح�شب 
اإىل  الإ�شارة  اأود  ال�شابق  القت�شاد  وزير  وتابع  اأوكرانيا.  �شبهات قوية من 
من  الكثر  هناك  حيث  اليوم  رو�شيا  اأو  �شبوتنيك  املواقع،  من  العديد  اأن 
ال�شحافيني الفرن�شيني ذوي التوجه ال�شيا�شي الوا�شح ، �شنت هجمات من 
اأ�شواأ  اإىل  بل  ال�شحافة  اإىل  متت  ل  الت�شهر،  اأو  �شائعات  ن�شر  اإم��ا  خ��ال 
اأنواع �شحافة الراأي. وكان الأمني العام للحركة ري�شار فاران اأفاد الثنني 
البيانات  وقواعد  املعلوماتية  النظمة  على  الهجمات  اآلف  بل  مئات،  عن 
وموقع احلركة، منددا اأي�شا ب��شائعات ت�شهرية بثتها على حد قوله رو�شيا 
اليوم و�شبوتنيك. وقال ماكرون اإن حركة اإىل الأمام اأ�شارت يف اآن اإىل هذه 
اإعام  اتخذتها و�شائل  التي  املتكررة  املواقف  الإلكرتونية وهذه  الهجمات 
الإثنني  بالتهام مبا�شرة  اأ�شار  الأم��ام  �شيا�شيني مى  معروفة، وكذلك مع 
مر�شحيه،  اخ��ت��ار  “الكرملني  اإن  غريفو  بنجامني  وق��ال  الكرملني.  اإىل 
اأوروبا  يريدون  اإنهم ل  ب�شيط جدا:  ل�شبب  لوبن،  ومارين  فيون  فرن�شوا 
قوية، يريدون اأوروبا �شعيفة، وبالتايل يروجون لهذين الرت�شيحني على 

و�شائل اإعام الدولة.
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عربي ودويل
حموره النزيف الليبي:

تقدمي م�عد اجتماع وزراء خارجية ت�ن�ض واجلزائر وم�شر
•• الفجر – تون�س - خا�س

تقرر تقدمي موعد  ان��ه  ام�س اجلمعة  التون�شية  وزارة اخلارجية  اأف��ادت      
الج��ت��م��اع ال����وزاري ال��ث��اث��ي ال���ذي ك��ان م��ن امل��ق��رر ع��ق��ده ي��وم 01 مار�س 
20 فرباير احلايل وذلك  19 والثنني  اإىل يومي الأحد  2017 بتون�س، 
يف اإطار جت�شيد مبادرة الرئي�س التون�شي الباجي قائد ال�شب�شي الهادفة اإىل 
خارجية  وزراء  بني  م�شاورات  واإث��ر  ليبيا،  يف  �شاملة  �شيا�شية  ت�شوية  اإيجاد 

تون�س واجلزائر وم�شر .

ال�شوؤون  الأح��د مبقر وزارة  ال��ذي �شيعقد  ال���وزاري      و�شيتطرق الجتماع 
الدول  اأجرتها  التي  واملباحثات  الت�شالت  نتائج  اإىل  التون�شية،  اخلارجية 
الثاث مع خمتلف مكونات امل�شهد ال�شيا�شي الليبي بهدف تقريب وجهات 
هذا  بها  مير  التي  لاأزمة  توافقي  �شيا�شي  حل  اأ�ش�س  وو�شع  بينهم  النظر 
البلد ال�شقيق، وتهيئة الظروف املائمة جلمع الفرقاء الليبيني اإىل طاولة 
احلوار.    و�شيتم يوم الثنني القادم وفق باغ وزارة اخلارجية ا�شتقبال وزراء 
اخلارجية من قبل الرئي�س التون�شي، كما �شرتفع نتائج الجتماع اإىل روؤ�شاء 

الدول الثاث. 

   و����ش���واء يف مت��ه��ي��دي��ة ال��ي��م��ني اأو 
ال�شيا�شية  ال��ربام��ج  يف  اأو  ال��ي�����ش��ار، 
ي�شجل  ل  ال���ك���ربى،  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ب�شكل  اإل  ح�شوره  ال��دويل  ال�شياق 
ع���اب���ر، و����ش���يء م���ن ال��ت��وت��ر عندما 
ي���ت���ع���ل���ق الأم����������ر ب����ال����ع����اق����ات مع 
ب�����ش��ك��ل غر  اأو  ب���وت���ني،  ف���ادمي���ر 
مبا�شر بق�شية الاجئني، اأو ق�شية 

اليورو.

الثقل الفرن�شي ينح�شر
خ�شية  ه��ن��اك  الق�شايا،  ه��ذه  ح��ول 
من اأن يكون الت�شويت عاطفيا، مع 
اأو �شد اأملانيا، اذ هناك عدد نادر من 
الباحث  ي�شر  الوا�شحة،  اخليارات 
ف���ران�������ش���وا غ�����ودم�����ان، ال������ذي توىل 

درا�شة برامج املرت�شحني.
   ملاذا يجب طرح املزيد من الأ�شئلة 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  مت��وق��ع  ح����ول 
الوليتني  بعد  لأن���ه،  اأول،  ال��ق��ادم؟ 
الأخ���رت���ني، ك��م��ا ك��ت��ب ت��ي��ري دي 
م��ون��ربي��ال وت��وم��ا���س غ���وم���ار، من 
املعهد الفرن�شي للعاقات الدولية، 
م�شلحتنا  بعنوان  جماعي  عمل  يف 
خارجية  ���ش��ي��ا���ش��ة  اأي�����ة   ، ال��وط��ن��ي��ة 
لفرن�شا؟ )اأوديل جاكوب، 2017(، 
“ت�شور م�شرتك على نطاق  يوجد 
على  �شيقّل  فرن�شا  ثقل  ب���اأّن  وا���ش��ع 
ال�����ش��اح��ة ال���دول���ي���ة، وت�������ش���ور اآخ���ر 
اأجربت  ف��ادح��ة  “اأخطاء  اأّن  ي���رى 
تقاليدها  عن  البتعاد  على  فرن�شا 

الدبلوما�شية.
����ش���دى لزمائه،   ان����ه  ل���و  وك���م���ا     
ب��ون��ي��ف��ا���س، رئي�س  ب��ا���ش��ك��ال  ُي��ع��ط��ي 
اآخ���ر، معهد  اأب��ح��اث فرن�شي  م��رك��ز 
والإ�شرتاتيجية،  الدولية  البحوث 
ُيعطي ا�شما للعلل التي تعاين منها 
الدبلوما�شية الفرن�شية، من خال 
كتاب  يف  “الغربوية”  ب����  و���ش��ف��ه��ا 
ال��ع��امل وف��رن�����ش��ا: نهاية  ب��ع��ن��وان - 
 .)2017 م��ي��ل��و،  “)ماك�س  ح���ب 
فرن�شا،  ب��ني  التناق�س  ُي���ربز  حيث 
“ل”  ت���ق���ول  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال���ت���ي 
عام  ال��ع��راق  يف  الأم��ري��ك��ي  للتدخل 
قوله،  ح�شب  التي،  وتلك   ،2003
ا�شتقاليتها  م���وق���ع  ع����ن  ت��خ��ل��ت 
�شنوات  ع��ن  ورث��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الن�شبية 

ديغول وميرتان.
    لن يكون الهدف حماكمة الفرتة 
نيكول  املعنيان،  الرئي�شان  املا�شية: 
���ش��ارك��وزي وف��ران�����ش��وا ه��ولن��د، لن 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ي�����ش��ارك��ا 

القادمة ...

الزلزال ترامب
فان  متغر،  دويل  �شياق  يف  كنا  ومل��ا 
يكون  اأن  يجب  ال��ذي  ه��و  امل�شتقبل 
احلملة.  ه����ذه  يف  ال��ن��ق��ا���س  حم����ور 
ان��ه يف  ال��ق��ول  وق��د ل يفي الغر�س 
ترامب  رئ��ا���ش��ة  على  �شهر  م��ن  اق��ل 
للوليات املتحدة، �شعر العامل باأ�شره 
اجليو�شيا�شي  ال��زل��زال  ب���ارت���دادات 
يتوقف،  ل��ن  زل����زال  الآن،  اجل����اري 
رغ�����م ان���ت���ك���ا����ش���ات ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 

اجلديد للقوة العاملية الأوىل.
     وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ف��رن�����ش��ا واأوروب�������ا، 
التموقع  كيفية  ب�����ش��ي��ط:  ال�����ش��وؤال 
يف م��واج��ه��ة ���ش��دي��ق ي��ري��د اإحل����اق 
دونالد  دّع�����م  ف��ق��د  ب��ه��م��ا؟  الأذى 
وانتقد  الربيك�شيت،  علنا  ت��رام��ب 

احلمراء ب�شان الأ�شلحة الكيميائية 
اإذن، كيف       .2013 �شيف ع��ام 
ال�شياق  للرئا�شة،  املر�شحون  ي��رى 
بخ�شو�س  اجلديد؟  ال�شرتاتيجي 
دون����ال����د ت���رام���ب وال���ع���اق���ات عرب 
بدون  اأوروب���ا  وم�شتقبل  الأطل�شي، 
احلماية  وب��������دون  ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
بوتني،  م��ع  وال��ع��اق��ات  الأمريكية، 
ناحظ  الفل�شطينية؟  الق�شية  اأو 
 - ذاك  اأو  املر�شح  ه��ذا  ���ش��ذرات عند 
مارين لوبان �شد اأوروبا، ومع رو�شيا 
ب��ي��ن��وا ه���ام���ون م���ع الع�����رتاف   ...
من  فرن�شا  متكني  ومع  بفل�شطني، 
اميانويل   ... ثانية  طائرات  حاملة 
لأوروبا،  املنتمني  اأكرث  هو  ماكرون 
الرهانات  – ولكن �شخامة   ... الخ 

ت�شتحق املزيد من الهتمام.
     ويف ما يلي، على اأم��ل اأن ُتطرح 
اأ�شئلة  من  �شل�شلة  م��ا،  يوما  عليهم 
اأن يجيب  التي يجب  الأدن���ى  احل��د 
يطمحون  ال���ذي���ن  اأول����ئ����ك  ع��ل��ي��ه��ا 
لي�شت  القائمة  هذه  الباد.  لقيادة 
بتفادي  ت�����ش��م��ح  ول��ك��ن��ه��ا  ����ش���ام���ل���ة، 
ال�����ش��ارة، ال�شتيقاظ  امل��ف��اج��اآت غ��ر 

املوؤمل:
ت��رام��ب لأول  ت��ل��ت��ق��ون دون���ال���د   .1
م����رة: م����اذا ���ش��ت��ق��ول��ون ل���ه؟ وكيف 
الفرن�شية  ال����ع����اق����ات  ����ش���ت���ك���ون 

الأمريكية خال فرتة وليتكم؟
مرة:  لأول  ب��ب��وت��ني  جتتمعون   .2
م����اذا ���ش��ت��ق��ول��ون ل���ه ؟ وم���ا م�شر 
العقوبات املفرو�شة على رو�شيا بعد 

�شم �شبه جزيرة القرم؟
لأول  بينغ  ج��ني  ب�شي  تلتقون   .3
ل���ه ؟ واأي  ���ش��ت��ق��ول��ون  م�����رة: م�����اذا 
موقع حلقوق الإن�شان يف العاقات 

الفرن�شية-ال�شينية؟
4. جتتمعون باأجنيا مركل لأول 
اأي  م��رة: م��اذا �شتقولون لها؟ واإىل 
مدى ميكن اأن تذهبوا يف احللف، اأو 

القطيعة، مع اأملانيا؟
الأوروبي  الحت��اد  �شي�شبه  م��اذا   .5
�شيبقى  ه���ل  ولي���ت���ك���م؟  ن��ه��اي��ة  يف 
على قيد احلياة؟ وكم �شيكون عدد 

اأع�شائه؟
ال����ت����ي  ال��������ظ��������روف  ه�������ي  م�������ا   .6
ع�شكريا  فرن�شا  ت��دّخ��ل  ت�شتوجب 
�شت�شتمر يف  خ���ارج ح��دوده��ا؟ وه��ل 
يف  احل��ال��ي��ة  الع�شكرية  ال��ت��زام��ات��ه��ا 

اإفريقيا وال�شرق الأو�شط؟
اأن ت��ب��ق��ى ف��رن�����ش��ا يف  7. ه��ل ي��ج��ب 
ا�شتمر  اإذا  الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 

دونالد ترامب يف عدائه لأوروبا؟
ما هو موقفكم جتاه الاجئني   .8
ال���ذي���ن ���ش��ي�����ش��ت��م��ر و���ش��ول��ه��م اإىل 

اأوروبا؟
الفرن�شي  املوقف  �شيكون  كيف   .9
وقت  يف  الفل�شطينية  الق�شية  م��ن 
الدولتني  ح���ل  اآف�����اق  ف��ي��ه  تنح�شر 

بتزايد ت�شارع وترة ال�شتيطان؟
فرن�شا  �شتعتمدها  عاقة  اأي   .10
م���ع ال���ق���ارة الإف���ري���ق���ي���ة؟ وه����ل اأّن 
اإفريقيا بالن�شبة لكم م�شدر م�شاكل 

اأو فر�س؟
    حتى مبتابعة احلملة النتخابية 
عن كثب، وبت�شفح مواقع املر�شحني 
القول  على  يجروؤ  من  الرئي�شيني، 
على  و�شافية  وا�شحة  اإج��اب��ة  له  اأن 
بثقلها  تلقي  التي  الأ�شئلة  هذه  كل 

على م�شتقبل فرن�شا؟

الحت����اد الأوروب������ي، واع��ت��رب الناتو 
قد عفا عليه الزمن، وُيظهر ب�شعاره 
لي�س  ال��ع��امل  اأّن  اأول”،  “اأمريكا 

م�شكلته.
احلملة  تهديدات  اإّن  بالتاأكيد،       
النتخابية، وحتى تغريداته الأوىل، 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ال���ت���خ���ل���ي عن 
ثمن  دف���ع  وق���د  الأم��ن��ي��ة،  هيمنتها 
ذلك فران�شوا هولند عندما اختار 
الأخرة  اللحظة  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
�شوريا  ق�����ش��ف  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع����دم 
اخلطوط  مب�����ش��األ��ة  ي���ع���رف  م���ا  يف 

لل�شعف  الإ�����ش����ارة  ه���ي  ���ش��ك،  دون 
املعلن للقوة العظمى الأمريكية.

م����دي����ر  ف�����اي�����������س،  ج����ا�����ش����ت����ني      
م����رك����ز ال��ت��ح��ل��ي��ل وال����ش���ت�������ش���راف 
اخلارجية  ب���وزارة  والإ�شرتاتيجية 
ال�شوؤون  يف  واملتخ�ش�س  الفرن�شية، 

املجال  وتف�شح  تدريجيا  �شترتاجع 
لواقعية رمبا مُيليها ال�شتبل�شمنت 
اكرب،  ب�شكل  التقليدي  اجلمهوري 
كما هو احلال يف العرتاف ب�شيا�شية 
التهديد  بعد  الواحدة”  “ال�شني 
اأهمية  بالتخلي عنها، ولكن الأكرث 

باراك اأوباما ، دون اأن يقول ذلك.

اإجابات غام�شة
لل�شيا�شة  ال������ك������ربى  امل�����ف�����ارق�����ة 
اأ�شبحت  اإنها  اخلارجية الفرن�شية: 
ح���ق���ا اأط���ل�������ش���ي���ة ع���ن���دم���ا اخ����ت����ارت 

الثنني  ل��ي��ل��ة  اأ�����ش����ار  الأم���ري���ك���ي���ة، 
مركز  نظمها  نق������ا�س  حلق�����ة  يف 
للعاقات  الأوروب������������ي  الأب������ح������اث 
يفعل  ل  ترامب  اأّن  اإىل  اخلارجية، 
يف ال��ن��ه��اي��ة ���ش��وى ال��ت��م��دي��د، على 
ط��ري��ق��ت��ه، يف الجت�����اه ال����ذي ب����داأه 

ماكرون.. الكرث انحيازا لوروبا مارين لوبان �شد اوروبا

درا�شة  تــربز 
بـــــــــرامـــــــــج 
املـــر�ـــشـــحـــني 
ــــود عــدد  وج
قــــلــــيــــل مــن 
ـــــارات  ـــــي اخل
الـــوا�ـــشـــحـــة

هـــــــل ميـــكـــن 
جتــــــــاهــــــــل 
ـــــوع  ـــــش ـــــو� م
الدبلوما�شية 
ــيــاق  الــ�ــش يف 
الـــــــــــــــدويل 
احلــــــــــــايل؟

•• الفجر - بيري ح�شكي 
 ترجمة خرية ال�شيباين

    ال حتتّل ال�شيا�شة اخلارجية موقع القلب يف احلمالت 
االنتخابية، �شواء يف فرن�شا اأو يف اأماكن اأخرى. ولن 

 ، القاعدة  هذه  عن   2017 الفرن�شية  الرئا�شية  ت�شذ 
خ�شو�شا مع ف�شيحة تطال مر�شحا بارزا، واأعمال ال�شغب 

التي ت�شهدها ال�شواحي.
يت�شاءل  اأن  ينبغي  عــام  هناك  كــان  اإذا  ــك،  ذل ومــع      
الفرن�شيون فيه عن مواقف ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�ض 

القادم، فاإنه بال منازع عام 2017. فهل ميكن جتاهل 
مثل هذا املو�شوع يف ال�شياق الدويل احلايل، اي عقب 
ترامب،  دونالد  وو�شول  الربيك�شيت،  على  الت�شويت 
واأوروبا التي تواجه خطر التحّلل، والتوترات الدولية 

القوية على اأبوابها؟

هل �شتغني قريبا..كان �شرحا فهوى الر�شائل امل�شيبة قد تطيح بحلمني

اية �شيا�شة خارجية لرئي�س فرن�شا القادم؟

ت�ش�ر يق�ل بانح�شار ثقلها دوليا واآخر يرى اأّن اأخطاء فادحة اأبعدت فرن�شا عن تقاليدها الدبل�ما�شية
املفارقة الكربى اأّن ال�شيا�شة اخلارجية الفرن�شية اأ�شبحت اأطل�شية عندما تخلت وا�شنطن عن هيمنتها الأمنية

ع�شر اأ�شئلة تبحث عن اإجابة املر�شحني:

فرن�شا: ال�شيا�شة اخلارجية الغائب الأكرب عن الرئا�شية..!
�شواء يف متهيدية اليمني اأو الي�شار مل حت�شر املواقف اخلارجية اإال ب�شكل عابر

هامون.. مع العرتاف بدولة فل�شطينية

لقاء ثاثي يف اخلارجية التون�شية

هل ابتعدت فرن�شا عن تقاليدها الديغولية
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العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8357  عمايل جزئي
الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدينة للخدمات  اىل املدعي عليه / 1-طيف 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  �شاه حممد   ا�شفاق  املدعي / حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18.518 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB166650173AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/7 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8179  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  اجل��م��ال لاعمال  1-مدينة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / علي اجغور عبد املالك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   21893( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167639776AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/7 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8495  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيما�شكو انرتنا�شيونال ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ماندال   �شاندرا  �شودهر   / املدعي 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   33811( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB167236520AE/2016 وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch.1.A.1 لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8771  عمايل جزئي
مدنية  اع��م��ال   - وال��رق�����س  للمو�شيقى  �شيانكا  1-موؤ�ش�شة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شريكال �شيام كومار  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48099 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB166408648AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/7 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8271  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة �شركات ال�شيخ �شلطان خالد �شلطان القا�شمي - موؤ�ش�شة فردية 
املدعي /  ان  القا�شمي جمهول حمل القامة مبا  �شلطان  �شلطان خالد  وميثلها مالكها/ال�شيخ 
عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اللهواين   يحيى عطية  رانيا 
وقدرها )99682 دره��م( �شامل تذكرة عودة مببلغ )2600 دره��م( واملطالبة ببدل ف�شل تع�شفي 
وبدل �شكن والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام رقم ال�شكوى:MB16605231AE/2016 وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch.1.A.2 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2017/2/28
اأيام  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/505  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  الب��داع للخدمات  املدعي عليه / 1-ا�شل  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اكرم علي �شوهبات علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9417 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167005669AE وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/2/23 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7137  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مرجي اك�شبر�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�شودار�شان جوروجن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )1600  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )9232  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB165771563AE وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2017/3/2  اخلمي�س 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/5873  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم جاجن�س با�شا - فرع �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / لنا جوهر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
 MB165528809AE:وقدرها )99067 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/9 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/45  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت���رب���و ج��ري��ل ك��اف��ي��ه ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل القامة 
م��ورف��ان كونومرباث   ران��دوب��وراي��ل  ك��ولي��ف��الب  قا�شم  �شم�شر   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
�شكوى  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   13200(
رقم:mb169004763ae وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/3/14 
اأو من ميثلك  ch.1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/114  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ال�شداي   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  اب��ول ح�شني قد  املدعي /وه��اب علي  ان  الق��ام��ة مبا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10723 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167350922AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/14
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/309  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م ب��اك�����ش��ت��اين ذه��اب��ا جم��ه��ول حم��ل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ع��رف��ان اري���ن حممد حنيف اري���ن ق��د اأق���ام عليك 
 17329( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رقم 
ال�شكوى MB168004948AE  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/2/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/375  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  بخ�س  رم�شان  1-حم��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  فريد  غ��ام  احمد  /�شعيد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
 11777( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رقم 
ال�شكوى MB167922853AE  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/2/23
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/471  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املنار للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  قد  اخرت  �شيد حممد عقويل  �شاه عقويل  /�شيد حممد غني  املدعي 
 51257( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى 
MB167578924AE/2016  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب   2017/2/23
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/7807  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  احلرا�شة  خلدمات  ب��رل  دب��ل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/عمران احمد دوراين ظهور احمد دوراين بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )6240( )�شتة الف ومائتني واربعني درهم( وتذكرة العودة اىل موطنها 
او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبها  من  املدعية  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب 
من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/5884  عمايل جزئي
امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- مطعم �شتيفانو�س - ف��رع جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  روج��ا���س  ديلينا  املدعي/جريك 
بتاريخ  2016/12/13  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/جريك ديلينا روجا�س 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)16834 درهم( وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر وبالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/6216  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- فايكينغ ل�شاح املكائن و�شيانتها جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/15  يف الدعوى املذكورة اعاه 
توؤدي للمدعي مبلغ )37217(  بان  املدعي عليها  بالزام  ل�شالح/راميل ديبيل مالفارتا 
)�شبعة وثاثون الف ومائتان و�شبعة ع�شر درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  2000دره���م  مبلغ  وه��و  نقدا  يقابلها 
والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/180  تنفيذ عمايل 
ل��ل��م��ت��اج��رة الل��ك��رتون��ي��ه ب��خ��دم��ات ال�شفر  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ف��ن وى  اىل 
والرتفيه - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شفرين 
الطاف �شيخ  قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )38112( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2832( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4214  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- هارتلي اوجبييني حلرا�شة البنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فريد ينيكو يو جو �شامويل  قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )13237( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1097( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/4354  تنفيذ عمايل 

- منطقة ح��رة   جمهول حمل  تكنولوجيز  زووم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  اأق���ام  عليك  ق��د  ���ش��رف   التنفيذ/وائل  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )43146( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )3147( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/3823  تنفيذ عمايل 
احلره    املنطقه   - ذ.م.م  �شرف�شر  جايز  �شينر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/روبرت �شيمون بريرا  
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اه وال��زام��ك بدفع  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )679356.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8785  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يف اي بي لين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
ناتاليا �شاري �شيفا وميثله:عبداهلل نا�شر من�شور حمد الكعبي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44233 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 mb167319957ae/2016:3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/2/26 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch.1.A.5
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/313 تنفيذ جتاري
جمهول  ����س.ذ.م.م   �شابورت  �شايت  كون�شرتاك�شن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنظيف  خل��دم��ات  التنفيذ/اك�شي�شو  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق���ام���ة  حم��ل 
قد  الرخ�شة  �شاحبة  لتلر  جافيرا  ال�شيدة/باول  وميثلها  ����س.ذ.م.م 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )8372( دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/86  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  جو�شيف  1-�شاجو   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  رحمن  متيور  احمد  ممتاز  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
 21913( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رقم 
ال�شكوى MB167166233AE  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/9
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/334  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد نواز لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول 
جوكول  مالياه  جاجنا  جاكول  /راجا�شيكار  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   36390(
رقم ال�شكوى MB167461293  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/2/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت:

وموؤلف  مو�شكو،  من  يعمل  مرا�شل  فيفر،  غريغوري  كتب 
فورين  جملة  يف  لل�شلطة”  ت��اب��ع  �شعب  ال��رو���س:  كتاب” 
اأف����رز، ع��ن اأزم����ات ي��واج��ه��ه��ا ت��رام��ب يف الأ���ش��اب��ي��ع الأوىل 
لرئا�شته، وت�شاوؤلت ب�شاأن اأخبار ملفقة، وت�شليل ملعلومات 
التي  الأ���ش��ي��اء  نوعية  م��ن  وه��ي  �شحفيني،  �شد  وه��ج��م��ات 
الت�شبه  اأوج��ه  تناوله  وذل��ك يف معر�س  بوتني،  لها  تعر�س 

والختاف بني الرئي�شني الأمريكي والرو�شي.
ب��وت��ني يف  ب���داأ  16 ع��ام��اً عندما  مل��ا قبل  امل��را���ش��ل  ي��ع��ود بنا 
�شياغة �شيا�شات بلده وجمتمعه. وبعد اأن حدَّ من ا�شتقالية 
م�شدر  واأك���رب  لل�شيارات،  م�شنع  ك��اأك��رب  رائ����دة،  �شناعات 
التي  الإع���ام  و�شائل  نحو  بوتني  التفت  للمعادن،  رو���ش��ي 
متتعت ب�شيء من احلرية، بعد انهيار الحتاد ال�شوفييتي.  
وي�شر فيفر اإىل عدم احتجاج الرو�س عندما اأ�شكتت اأ�شوات 
معار�شة، لأنهم اإما اأيدوا بوتني اأو اأنهم مل يجدوا �شرورة 
�شعى  اأخ��رى  مرحلة  ذل��ك  وتبعت  احتجاجاتهم.  لت�شجيل 
تامة،  ب�شورة  ال�شلطة  على  قب�شته  لت�شديد  بوتني  فيها 

ولقمع اأية جهة معار�شة.
ويلفت املرا�شل اإىل اأ�شياء مماثلة جتري اليوم، وبعد خم�شة 
ع�شر عاماً، يف اأمريكا. فقد دخل ترامب اإىل البيت الأبي�س، 
وهو ي�شن هجمات متتالية �شد خ�شومه يف كل من املعار�شة 
وقد  اأمريكيني.  قوميني  همم  وي�شحذ  حزبه،  داخ��ل  وم��ن 
بع�س  من  ال�شخرية  الإع��ام  و�شائل  على  هجماته  �شملت 
ومنافذ  تاميز  ون��ي��وي��ورك  اإن  اإن  �شي  وات��ه��ام  ال�شحفيني، 

اإعامية اأخرى، بكونها منابر لن�شر اأخبار ملفقة. 
اأن  ت��رام��ب يعتقد  اأن  ي���رى ف��ي��ف��ر  ب��وت��ني،  وك��م��ا ه��و ح���ال 
اإ�شعاف املثل التي ي�شتند اإليها النظام الليربايل وانفتاحه، 
للقرار  وت�شيده  دعمه  الإبقاء على  اأجل  �شيء �شروري من 
�شبع  اأبناء  �شفر  ب�شاأن حظر  قراراته  كما جاءت  الأمريكي. 
اأمريكا، وهجماته على الق�شاء وغرها  اإىل  اإ�شامية  دول 

من الإجراءات، نابعة عن نزعاته الت�شلطية.
لكن، وبراأي فيفر، هناك فرق كبر بني الزعيمني. فبوتني 
اأوحد  وطني  كزعيم  لنف�شه  للرتويج  دوم���اً  وي�شعى  �شعى 

لرو�شيا، وبطل نه�شتها اجلديدة. يف املقابل يعترب ترامب 
كرجل  مكانته  لتقوية  ل  جت��اري��ة،  فر�شة  مبثابة  انتخابه 
لإ�شباع  كفر�شة  الرئا�شة  مع  للتعامل  بل  وح�شب،  اأع��م��ال 
لكن موا�شلة  ال�شخ�شية.  وملنفعته  بال�شهرة،  الدائم  �شغفه 
مركز  يف  تبقيه  اأنها  ورغ��م  منتقديه،  على  التهجم  ترامب 
امل��را���ش��ل، ل��اإ���ش��رار بالأمن  ب���راأي  اأدت،  ال��ع��امل��ي،  اله��ت��م��ام 

الأمريكي، ولإغراق اإدارته يف اأزمة. 
ويف املقابل، يقول فيفر اأدت الفو�شى املحيطة باإدارة ترامب 
النفوذ  �شل  اأه��داف��ه��ا:  اأك��رب  حتقيق  على  مو�شكو  مل�شاعدة 
اأفق  ب��وت��ني م��ي��ال ل���ش��ت��ك�����ش��اف  وال���ق���وة الأم��ري��ك��ي��ة. ولأن 
جديدة، يبدو اأنه بداأ يف ا�شتغال احلالة الأمريكية الطارئة 
مل�شلحته.  ومن اأبرز تلك التطورات دعم مو�شكو لهجمات 

�شنها انف�شاليون اأوكرانيون اأدت ملقتل ع�شرات. 
اأن مو�شكو ن�شرت �شراً �شواريخ  اأنباء رو�شية  واأف��ادت وكالة 
عابرة للقارات، ما يعد خرقاً كبراً ملعاهدة ال�شواريخ لعام 
1987.  ويلفت فيفر لعودة و�شائل اإعام رو�شية للتحذير 
من خماطر عامل اأحادي القطب تقوده اأمريكا، بعد اأ�شابيع 
من عر�شها لربامج واآراء متتدح ترامب. ورغم ذلك، يبدو، 

براأي املرا�شل، اأن ترامب لن ي�شتجيب خلطط بوتني. 
ال����ذي ت��ع��ت��م��د ���ش��ي��ا���ش��ت��ه، كبوتني،  ف��ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي 
ع��ل��ى اخل��ط��وات امل��ف��اج��ئ��ة، ق��د اب��ت��ع��د ع��ن خ��ط��اب��ه ال�شابق 
رو�شيا  على  العقوبات  اأن  اإىل  التلميح  عرب  احلملة،  خ��ال 
هايل،  نيكي  وجهت  اجل��اري،  ال�شهر  بداية  ويف  �شتتوا�شل. 
انتقاداُ  املتحدة،  الأمم  ل��دى  حديثاً  املعينة  ترامب  �شفرة 
اأوكرانيا. واأكدت  اإياها م�شوؤولية العنف يف  لرو�شيا حمملة 

اأن القرم جزء من اأوكرانيا.
وع��ن��د الأخ�����ذ يف الع��ت��ب��ار ت��ل��ك ال��ت�����ش��ري��ح��ات، ل��ي�����س من 
القوتني  ب��ني  ق��ري��ب  ف���راق  وق���وع  ف��ي��ف��ر،  ب����راأي  امل�شتبعد، 
ملا  وخا�شة  الكرملني،  ي�شعد  ل��ن  احتمال  اإن��ه  النوويتني. 
اأ�شيع عن بداية �شعوره بالقلق حيال اإدارة ترامب املعر�شة 
لأزمات متاحقة. ولذا علق اآليك�شي بو�شكوف، نائب رو�شي 
فلني:  مايك  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  ا�شتقالة  على  ب��ارز 
الرئي�س  التايل  وهدفهم  فلني،  بعزل  ترامب  خ�شوم  جنح 

الأمريكي ذاته. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
ت��رم��ب اأن����ه ���ش��ي�����ش��در خ���ال اأي���ام 
الهجرة،  ب�����ش��اأن  ج��دي��دا  مر�شوما 
الق�شاء  ت���ع���ل���ي���ق  ع����ق����ب  وذل��������ك 
م��ر���ش��وم��ه ال�����ش��اب��ق ال����ذي يحظر 
�شبع  وم��واط��ن��ي  الاجئني  دخ���ول 

دول اإ�شامية.
وق����ال ت��رم��ب اأم�������س اخل��م��ي�����س يف 
موؤمتر �شحفي اإن املر�شوم اجلديد 
���ش��ي�����ش��ع��ى مل��ع��اجل��ة امل���خ���اوف التي 
ا�شتئناف  ق�����ش��اة حم��اك��م  ط��رح��ه��ا 
باأمر  العمل  موؤقتا  علقوا  احتادية 
�شيتم  اأن��ه  واأ�شاف  �شابق،  تنفيذي 
“مبا يتاءم  و�شع الأم��ر اجلديد 
جدا”،  �شيئا  ق��رارا  اعتربه  ما  مع 

يف اإ�شارة اإىل قرارات املحاكم.
تفا�شيل  ت�����رم�����ب  ي�����ذك�����ر  ومل 
ع���ن الأم������ر امل����ع����دل، ل��ك��ن خ���رباء 
قانونيني يقولون اإن الأمر �شتكون 
اأمام  لل�شمود  اأف�شل  فر�شة  لديه 
املحاكم اإذا �شمل بع�س الدول غر 
امل�شلمة وا�شتثنى املهاجرين الذين 
الأمركية  اجلن�شية  يحملون  ل 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  وي��ع��ي�����ش��ون 

ب�شورة قانونية.
وقال م�شاعد يف الكونغر�س -طلب 
عدم ن�شر ا�شمه لرويرتز- الأ�شبوع 
املا�شي اإن ترمب رمبا يعيد �شياغة 
بو�شوح  لي�شتثني  الأ���ش��ل��ي  الأم���ر 
حاملي البطاقات اخل�شراء الذين 
بالإقامة  ق��ان��وين  ت�شريح  لديهم 

والعمل يف الوليات املتحدة.

وكان الأمر الذي اأ�شدره ترمب يف 
املا�شي  ال��ث��اين  يناير/كانون   27
ق���د اأث�����ار ح���ال���ة م���ن ال��ف��و���ش��ى يف 
الوليات  داخ����ل  امل���ط���ارات  ب��ع�����س 
امل���ت���ح���دة وخ����ارج����ه����ا وت�������ش���ب���ب يف 
اح��ت��ج��اج��ات دول��ي��ة و���ش��ك��اوى من 
�شركات اأمركية، وواجه اأكرث من 

12 طعنا اأمام املحاكم.
ال��ب��داي��ة دخول  وح��ظ��ر الأم�����ر يف 
املواطنني من اإيران والعراق وليبيا 
و�شوريا  وال�������ش���ودان  وال�����ش��وم��ال 
ت�شعني  مل���دة  ال��ب��اد  اإىل  وال��ي��م��ن 
ملدة  الاجئني  دخ��ول  ومنع  يوما، 
املنتمني  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ي���وم���ا   120

ال�شحفيني يف  اإن عددا كبرا من 
لكم احلقيقة”،  يقولون  الباد ل 
ان���ع���دام  “م�شتوى  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
النزاهة )لدى و�شائل الإعام( هو 

خارج ال�شيطرة«.
واأ�شاف ترمب -الذي ركز هجومه 
اأغلبية  اأن  اأن-  اأن  �شي  �شبكة  على 
وا�شنطن  يف  الإع���������ام  و����ش���ائ���ل 
ون���ي���وي���ورك ول���و����س اأجن���ل���و����س ل 
ال�شعب،  اأجل م�شالح  تتحدث من 
بل للم�شالح اخلا�شة وملن يفيدون 
موؤكد،  �شكل  نظام مت�شدع يف  من 

وفق تعبره.
الغ�شب  اأن هناك كثر من  وتابع 

اإىل  دخولهم  حظر  الذين  ل�شوريا 
اأجل غر م�شمى.

وك���ان ت��رم��ب ق��ال اإن ال��ق��ي��ود على 
الوليات  حلماية  �شرورية  ال�شفر 
و�شفهم  من  هجمات  من  املتحدة 

ب�”الإ�شاميني املت�شددين.
اىل ذلك، هاجم الرئي�س الأمركي 
دون���ال���د ت���رم���ب اأغ��ل��ب��ي��ة الإع�����ام 
النزاهة،  ب�عدم  واتهمه  الأم��رك��ي 
وذلك �شمن معركة م�شتمرة بني 

اجلانبني منذ حملته النتخابية.
وان��ت��ق��د ت��رم��ب ع��ل��ى م����دى اأكرث 
ال�شحفي  م��وؤمت��ره  ���ش��اع��ة يف  م��ن 
بالبيت الأبي�س ال�شحفيني، وقال 

اإىل درجة  اأن  اأن  واحلقد على �شي 
اأنني مل اأعد اأ�شاهدها.

وكرر الرئي�س الأمركي اأن ارتيابه 
من و�شائل الإعام قد ح�شه على 
التحدث مبا�شرة اإىل الأمركيني، 
ول �شيما عرب ح�شابه على تويرت.

وم������ن ����ش���م���ن و�����ش����ائ����ل الإع��������ام 
موؤمتره  يف  ت��رم��ب  هاجمها  ال��ت��ي 
�شرتيت  وول  �شحيفة  ال�شحفي 
ج���ورن���ال ال���ت���ي ن�����ش��رت ق��ب��ل اأي����ام 
م���ق���ال ت���ت���ح���دث ف���ي���ه ع����ن حجب 
ح�شا�شة  معلومات  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
فريقه  عاقات  ب�شبب  ترمب  عن 
املقال  وا���ش��ف��ا  ب��رو���ش��ي��ا،  الأم���ن���ي 

بال�شائن.
اأم�س  اأول  تاميز  نيويورك  ونقلت 
م�شوؤولني  اأرب����ع����ة  ع���ن  الأرب�����ع�����اء 
متلك  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك�����الت  اأن 
اأجريت  حم����ادث����ات  م���ن  م��ق��اط��ع 
اأع�شاء يف فريق  املا�شي بني  العام 
ترمب النتخابي وم�شوؤولني كبار 

يف ال�شتخبارات الرو�شية.
وزارة  اأن��ه طلب من  ترمب  واأعلن 
ت�شريب  يف  ال���ت���ح���ق���ي���ق  ال�����ع�����دل 
اأدت  التي  ال�شتخبارية  املعلومات 
لاأمن  مب�شت�شاره  الإط��اح��ة  اإىل 

القومي مايكل فلني.
ترمب  ب����ني  ال����ع����اق����ة  و�����ش����ه����دت 
الأمركية  الإع�����ام  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
متبادلة،  وحمات  توترا  الكربى 
النتخابية  ح��م��ل��ت��ه  خ���ال  ����ش���واء 
املوؤ�ش�شات  ه����ذه  ت��خ��ف  مل  ح��ي��ث 
دعمها ملناف�شته هياري كلينتون، 

اأو يف اإثر فوزه مبن�شب الرئا�شة.

اأملانيا حتث الأمم املتحدة حلل اأزمة �ش�ريا 
و�شف كل معار�شي الأ�شد باأنهم اإرهابيون.

وقال وزير اخلارجية الرو�شي �شرجي لفروف اإن الوليات 
املتحدة تدعم حمادثات ال�شام املوازية التي ترعاها رو�شيا 
يف اآ�شتانة عا�شمة قازاخ�شتان. واختتمت تلك املحادثات دون 
عبارات  ال�شورية  الأط���راف  وتبادلت  م�شرتك  بيان  اإ���ش��دار 

اللوم.
املفاو�شات  من  �شل�شلة  اإج��راء  املا�شي  العام  رو�شيا  وعر�شت 
املوازية بني الأطراف ال�شورية يف اآ�شتانة بالتن�شيق مع تركيا 

واإيران لدعم هدنة ه�شة يف �شوريا. 
جوانب  لي�شمل  املفاو�شات  نطاق  تو�شيع  مو�شكو  وح��اول��ت 
قالت  وغ��رب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  دول  ان��ت��ق��دت��ه��ا  خ��ط��وة  يف  �شيا�شية 

ال���ذي يتمتع  ال��وح��ي��د  امل�����ش��ار  امل��ت��ح��دة ه��ي  اإن ج��ه��ود الأمم 
بامل�شداقية لإيجاد حل �شيا�شي لاأزمة.

ويعقد مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س اإىل �شوريا �شتافان دي 
مي�شتورا جولة جديدة من املحادثات بني الأطراف ال�شورية 
املفاو�شات  ان��ه��ارت  اأن  بعد  �شباط  فرباير   23 يف  جنيف  يف 

قبل ما يقرب من ت�شعة اأ�شهر.
اإنه ل  با�شم دي مي�شتورا ام�س  وقالت يارا �شريف املتحدثة 
�شيح�شرون  من  قائمة  على  النهائية  اللم�شات  ي�شع  ي��زال 
حمادثات ال�شام يف جنيف. واأ�شافت اأن هناك بالفعل ردودا 
اإيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن واإن من املتوقع 

و�شول بع�س امل�شاركني يف مطلع الأ�شبوع.

•• برلني-رويرتز:

قال زيجمار جابرييل وزير اخلارجية الأملاين ام�س اإن دول 
الوليات  فيها  مب��ا  الأ���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س  تعار�س 
املتحدة توؤيد اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة للتو�شط يف 

ت�شوية �شلمية للحرب الأهلية يف �شوريا.
الوليات  �شمل  اج��ت��م��اع  عقب  لل�شحفيني  جابرييل  وق���ال 
الوا�شح  من  وبريطانيا  وفرن�شا  وتركيا  وال�شعودية  املتحدة 
احلل  ه��ذا  واأن   ... �شيا�شيا  حا  ي��ري��دون  املجتمعني  كل  اأن 
ل  واأن��ه  املتحدة  الأمم  رعاية  يجب حتقيقه يف جنيف حتت 

يجوز اأن تكون هناك اأي مفاو�شات موازية.

وقال جابرييل اإن وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�شون 
يف  احل��رب  اإن��ه��اء  كيفية  ب�شاأن  املناق�شات  يف  بفاعلية  ���ش��ارك 
�شوريا وهي املناق�شات التي دارت على هام�س اجتماع لوزراء 

خارجية جمموعة الع�شرين.
املتحدة ونهجها يف  ال��ولي��ات  الأن��ظ��ار م��رك��زة على   وك��ان��ت 
الرئي�س  قطعها  التي  التعهدات  بعد  �شوريا  يف  العنف  اإنهاء 
التي  رو�شيا  مع  العاقات  بتوثيق  ترامب  دونالد  الأمريكي 

تدعم الأ�شد.
الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  جابرييل  ب��ج��وار  ومتحدثا 
جان مارك اإيرو اإن حمادثات جنيف �شتف�شل يف النهاية اإذا مل 
ت�شتخدم رو�شيا نفوذها على احلكومة ال�شورية واإيران لوقف 

الرئي�ض االأمريكي لن ي�شتجيب لنظريه الرو�شي

ترامب وب�تني.. اأين التقيا واأين �شيفرتقان؟ 

الرئي�ض االأمريكي يندد بنزاهة االإعالم االأمريكي

ترامب يعد مبر�ش�م جديد ب�شاأن الهجرة

جرنال يف جن�ب ال�ش�دان ين�شم للمتمردين 

الآمال  ع��زز  مما  املا�شي  اجلمعة 
يف اإمكانية حتقيق تقدم حقيقي.

املحادثات  خ����روج  ���ش��اأن  م��ن  ك���ان 
رو�شيا  مينح  اأن  ناجحة  بنتيجة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ك���ب���را  ان���ت�������ش���ارا 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة م��ب��ا���ش��رة قبل 
املتحدة  الأمم  تقودها  حم��ادث��ات 
 23 ي��وم  جنيف  يف  �شوريا  ب�شاأن 

فرباير �شباط.
اأخذ املفاو�س  لكن بدل من ذلك 
الرو�شي لفرينتيف يحاول تربير 
املحادثات  ج��ول��ة  ان��ت��ه��اء  اأ���ش��ب��اب 

الأخرة بهذه املرارة.
وقال لفرينتيف م�شتوى الريبة 
املتبادلة مرتفع جدا وكانت هناك 
لكني  ك��ث��رة..  متبادلة  ات��ه��ام��ات 
التقدم  موا�شلة  علينا  اأن  اأعتقد 

يف كل مرة.. خطوة بخطوة.

•• اآ�شتانة-رويرتز:

قوتها  رو�شيا  ا�شتعر�شت  عندما 
احلرب  جمرى  غرت  الع�شكرية 
ل��ك��ن��ه��ا الآن  ال�������ش���وري���ة  الأه���ل���ي���ة 
جت����د امل���رح���ل���ة ال���ت���ال���ي���ة- وه���ي 
ال��و���ش��اط��ة لإن��ه��اء ال��ق��ت��ال- اأمرا 
اأك���رث ���ش��ع��وب��ة. واخ��ت��ت��م��ت جولة 
ال�شورية  ال�����ش��ام  م��ن حم��ادث��ات 
اأم�����س الأول دون  ب��رع��اي��ة رو���ش��ي��ا 
ب��ي��ان م�شرتك وه��و عادة  ���ش��دور 
احلد الأدنى لنتائج اأي مفاو�شات 

دبلوما�شية. 
و�شهدت املحادثات تبادل الطرفني 
ال�شوريني لانتقادات مع بع�شهم 

بع�شا ومع الو�شطاء.
ويف ظل عدم حتقيق تقدم ملمو�س 
عنه  ال��ك��ت��اب��ة  لل�شحفيني  مي��ك��ن 
ك����ان مم��ث��ل��و و���ش��ائ��ل الإع������ام يف 
قازاخ�شتان  يف  امل���ح���ادث���ات  م��ق��ر 
ال�شابقة  ال�شوفيتية  اجلمهورية 
متعط�شني لأي اأنباء لدرجة اأنهم 
�شخ�س  ح���ول  م���رة  ذات  جت��م��ع��وا 
يتحدث باللغة العربية ظنا منهم 
املحادثات  يف  امل�شاركني  اأح��د  اأن��ه 
لكن �شرعان ما ات�شح اأنه �شحفي 

مثلهم.
الغربيون  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  ورد 
-الذين قالوا اإن حملة ال�شربات 
الرئي�س  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  اجل���وي���ة 
ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ر ب��وت��ني اأدت 
اإىل تفاقم ال�شراع- يف اأحاديثهم 

ال�شعوبات  على  تعليقا  اخلا�شة 
التي تواجهها رو�شيا يف دور �شانع 
لكم  “قلنا  عبارة  بتكرار  ال�شام 

ذلك«.
�شل�شلة  اإج���راء  رو�شيا  واق��رتح��ت 
من املفاو�شات يف اآ�شتانة عا�شمة 
قازاخ�شتان يف اأواخر العام املا�شي 
القوة  -ب��اع��ت��ب��اره��ا  اأن��ه��ا  متوقعة 
�شوريا  يف  امل��ه��ي��م��ن��ة  اخل���ارج���ي���ة 
�شتكون  الع�شكري-  تدخلها  عقب 
ق����ادرة ع��ل��ى ك�����ش��ر اجل��م��ود الذي 
املتكررة  اجل��ه��ود  على  ا�شتع�شى 
للقوى الغربية الكربى وو�شطاء 

الأمم املتحدة.
لل�شام  م�����ش��اع��ي رو���ش��ي��ا  وب�����داأت 
اأول  ع��ق��د  ح��ي��ث  ب���الأم���ل  مفعمة 
يناير  �شهر  يف  اآ�شتانة  يف  اجتماع 

كانون الثاين. 
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  واج��ت��م��ع��ت 
لأول  امل�شلحة  املعار�شة  وف�شائل 
م�����رة يف ت�����ش��ع��ة اأ����ش���ه���ر وج����رى 
وقف  ات��ف��اق  تعزيز  على  الت��ف��اق 

اإطاق النار اله�س.
من  الثانية  اجل��ول��ة  بحلول  لكن 
ازداد  الأ����ش���ب���وع  ه����ذا  امل���ح���ادث���ات 
الو�شع �شوءا. فقد كانت املعار�شة 
اللحظات  حتى  تناق�س  ال�شورية 
الأخرة م�شاألة ح�شور املحادثات 
ت���ر����ش���ل يف  اأن  ق���ب���ل  م����ن ع���دم���ه 
و�شل  اأ�شغر  وف��دا  املطاف  نهاية 
متاأخرا  قازاخ�شتان  عا�شمة  اإىل 
لنطاق  املقرر  املوعد  عن  يوما 

مفاو�شي  اأح��د  العري�شي  يحيى 
املعار�شة اإنهم يعرفون اأن الرو�س 
الذين  اأولئك  مع  م�شكلة  لديهم 
اإىل طهران  اإ�شارة  ي�شمنونهم يف 

وقوات احلكومة ال�شورية.

خطوة بعيدة جدا
ق������ال م���������ش����دران -دب���ل���وم���ا����ش���ي 
ف��رن�����ش��ي ك��ب��ر وم�������ش���وؤول ح�شر 
ت�شارك  ل  دول����ة  م���ن  امل���ح���ادث���ات 
اأح���د  اإن  ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر-  ف��ي��ه��ا 
لتباطوؤ  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الأ�����ش����ب����اب 
مو�شكو  حم������اولت  ه���و  ال���ت���ق���دم 
وقف  لتتجاوز  املحادثات  تو�شيع 
اإطاق النار ولكي تناق�س احللول 

ال�شيا�شية لاأزمة ال�شورية.
األك�شندر  الرو�شي  املفاو�س  وقال 
اإن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  لف���ري���ن���ت���ي���ف 
ال�شوريني  على  عر�شت  مو�شكو 

م�شروع د�شتور جديد.
املهام  ق�����وة  اأن  اأي�������ش���ا  واأ������ش�����اف 
وتركيا  رو����ش���ي���ا  ب����ني  امل�������ش���رتك���ة 
واإي�������ران امل��ع��ن��ي��ة مب��راق��ب��ة وقف 
اإط�����اق ال���ن���ار وامل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا يف 
الثاين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  اآ���ش��ت��ان��ة يف 
اأن�����ش��ط��ت��ه��ا يف  ت��و���ش��ع  اأن  مي��ك��ن 
�شيا�شية  ت�شوية  لت�شمل  امل�شتقبل 

لاأزمة.
الأطراف  اإن  قال  امل�شدرين  لكن 
ت��ل��ك اجلهود  ق���اوم���ت  الأخ�������رى 
لأن��ه��م ل ي��زال��ون ي��رك��زون اأكرث 
ع���ل���ى ال���ق���ت���ال ع���ل���ى الأر����������س يف 

العداوة  واأدت  امل��ح��ادث��ات.  ج��ول��ة 
ال�شراع  ط�����ريف  ب����ني  ال��ع��م��ي��ق��ة 
والتناق�شات  املتناحرين  ال�شوري 
امل�����ش��ارك��ة يف رعاية  ب��ني اجل��ه��ات 
جهود  ع��رق��ل��ة  اإىل  امل���ف���او����ش���ات 
رو���ش��ي��ا. وم��ن ب��ني ال��رع��اة تركيا 
الرئي�س  ب�����ش��دة  ت���ع���ار����س  ال���ت���ي 
اأن  حني  يف  الأ���ش��د  ب�شار  ال�شوري 
الثالثة  ال��راع��ي��ة  واإي�����ران  رو���ش��ي��ا 

للمحادثات تدعمان الأ�شد.
وفد  رئي�س  ب�شار اجلعفري  وقال 
املفاو�شات  يف  ال�شورية  احلكومة 
حم���ادث���ات  اإن  اخل��م��ي�����س  اأم���������س 
ت�شدر  مل  اآ����ش���ت���ان���ة  يف  ال�������ش���ام 
تاأخر و�شول  ب�شبب  بيانا ختاميا 
وداعميهم  امل�شاركني  املعار�شني 
تاأجيل  اإىل  اأدى  مم���ا  الأت�������راك 
وو�شف  ل��ي��وم  امل�شرتكة  اجلل�شة 

التاأخر باأنه غر م�شوؤول.
املعار�شة  اأي�شا  اجلعفري  وانتقد 
وتركيا خلف�س م�شتوى وفديهما 

عن الجتماع ال�شابق.
اإفادة �شحفية  وقال اجلعفري يف 
بعد املحادثات اإن تركيا ل ميكنها 
نف�شه  الوقت  ويف  النار  ت�شعل  اأن 

توؤدي دور رجل الإطفاء.
اتهمت  الآخ���������ر  اجل�����ان�����ب  ع���ل���ى 
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  امل���ع���ار����ش���ة 
واإي���������ران ب���ان���ت���ه���اك ات����ف����اق وقف 
كما  روتيني  ب�شكل  ال��ن��ار  اإط���اق 
بالتقاع�س  اأي�����ش��ا  رو���ش��ي��ا  اتهمت 
ع������ن ف�����ر������س الت��������ف��������اق. وق������ال 

خف�شت  امل���ح���ادث���ات  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ا�شتقبل  م�شتوى م�شاركتها. فقد 
املندوبني  اخلارجية  لوزير  نائب 
ب����دل م���ن ال����وزي����ر ن��ف�����ش��ه ال���ذي 
ا�شتقبل امل�شاركني يف جولة يناير 
املعار�شة  واأر�شلت  الثاين.  كانون 
ت�شعة م�شاركني بدل من وفد �شم 

15 �شخ�شا يف اجلولة ال�شابقة.
منطقة  معظم  املنظمون  وط��وق 
ري����ك���������ش����و�����س مقر  ف�����ن�����دق  ب����ه����و 
املفاو�شون  يتمكن  كي  الجتماع 
م���ن اخل�����روج ل��ت��ن��اول ال�����ش��اي اأو 
ال���ق���ه���وة ع��ل��ى ط������اولت حماطة 

بنباتات وببغاوات يف اأقفا�س.
بال�شرق  دول  �شفراء  بع�س  واأخ��ذ 
ويخرجون  ي���دخ���ل���ون  الأو�����ش����ط 
م��ن ق��اع��ة امل��وؤمت��رات حيث كانت 
اأب�����واب  وراء  امل���ح���ادث���ات  جت����رى 

مغلقة لكنهم ق�شوا اأغلب الوقت 
يف ح��ان��ة ال��ف��ن��دق رغ���م اأن���ه���م مل 

ي�شربوا اأي كحوليات فيما يبدو.
املتحدة  الأمم  م��ب��ع��وث  وح�����ش��ر 
�شتافان  ����ش���وري���ا  اإىل  اخل����ا�����س 
الأوىل  اجل����ول����ة  م��ي�����ش��ت��ورا  دي 
م���ن امل���ح���ادث���ات ح��ي��ث ���ش��دد على 
النتقال  عملية  مناق�شة  �شرورة 
جنيف  يف  �ش����وريا  يف  ال�شيا�شي 

ولي�س اآ�شتانة. 
الثانية  اجل��ول��ة  يح�شر  مل  لكنه 
وبدل من ذلك �شافر اإىل مو�شكو 
لإج����������راء حم�����ادث�����ات م�����ع وزي�����ر 
اخلارجية �شرجي لفروف. ويف 
الأ���ش��ا���س و���ش��ف��ت حم��ادث��ات يوم 
على  فني  اجتماع  باأنها  اخلمي�س 
م�����ش��ت��وى م��ن��خ��ف�����س. ل��ك��ن رعاة 
يوم  م�شتواها  رف��ع��وا  امل��ف��او���ش��ات 

اأن  امل�شدرين  اأح��د  وذك��ر  �شوريا. 
اإيران تريد موا�شلة املكا�شب التي 
بينما  �شوريا  يف  حلفاوؤها  حققها 
ال�شماح  ع���دم  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  ت�����ش��ر 

باقرتاب اأي اأكراد من حدودها.
اأنهم  اإىل  اأي�شا  املعار�شون  واأ�شار 
على  املحادثات  تركز  اأن  يريدون 
ال�شربات  اأكرث مثل  اأم��ور عملية 
اخلا�شعة  الأرا���ش��ي  على  اجلوية 
اإن  ي��ق��ول��ون  وال��ت��ي  ل�شيطرتهم 
رو�شيا تعهدت بوقفها عاوة على 

اإطاق �شراح ال�شجناء.
وفد  رئي�س  علو�س  حممد  وق���ال 
للمفاو�شات  ال�شورية  املعار�شة 
اأجل اتخاذ  اإىل هنا من  ناأت  “مل 

قرارات �شيا�شية غر �شحيحة.
ببغاوات يف اأقفا�ض

التي  ق���ازاخ�������ش���ت���ان  دول������ة  ح���ت���ى 

مع تعر حمادثات اأ�شتانا ال�شورية

رو�شيا جتد الت��شط يف ال�شالم اأ�شعب من احلرب 

رئي�س قطاع اخلدمات اللوجي�شتية من اجلي�س قبل �شتة اأيام 
لكنه مل يذكر اأنه ان�شم اإىل املتمردين.

حلقوق  ج�شيمة  انتهاكات  اإىل  ال�شتقالة  اأرج��ع  �شواكا  لكن 
املح�شوبية  تف�شي  ع��ن  ف�شا  اجلي�س  اأي���دي  على  الإن�����ش��ان 
يف  الرئي�شية  املنا�شب  ي�شغل  ك��ر  اأن  اإىل  م�شرا  العرقية 
قوات الأمن باأفراد من قبيلة الدنكا من املنطقة التي ينتمي 

اإليها.
وذكرت جماعات كثرة مدافعة عن حقوق الإن�شان اأن اجلي�س 

ارتكب اأعمال نهب واغت�شاب وقتل يف حق املدنيني.
تقول  بيانا  اأ�شدرت احلكومة  �شواكا  ا�شتقالة  اأي��ام من  وبعد 

فيه اإنه م�شمول بتحقيق مرتبط بالف�شاد وفر من العدالة.

الر�شالة.  �شحة  ل��روي��رتز  املتمردين  با�شم  متحدثان  واأك��د 
وامتنع متحدث با�شم احلكومة عن التعليق.

واندلعت احلرب الأهلية يف جنوب ال�شودان عام 2013 بعد 
اأن اأقال الرئي�س �شلفا كر املنتمي لقبيلة الدنكا نائبه اآنذاك 

م�شار املنتمي لقبيلة النوير.
ون�شبت معارك بعد ذلك على اأ�ش�س عرقية على نحو متزايد 
اأن ذلك  ويف دي�شمرب كانون الأول حذرت الأمم املتحدة من 
على ثاثة  ي��رب��و  م��ا  وف��ر  لإب����ادة جماعية.  ال��ط��ري��ق  ميهد 
م��اي��ني م��ن دي��اره��م يف ال��دول��ة ال��ب��ال��غ ت��ع��داد �شكانها 11 

مليون ن�شمة.
نائب  ���ش��واك��ا  �شريلو  ت��وم��ا���س  ج���رال  اللفتنانت  وا�شتقال 

•• نريوبي جوبا-رويرتز:

ك�شفت ر�شالة اطلعت عليها رويرتز ام�س اأن وزيرا يف جنوب 
ثاين  لي�شبح  املتمردين  �شفوف  اإىل  وان�شم  ان�شق  ال�شودان 
التي متزقها  الدولة  الأ�شبوع يف  ي�شتقيل هذا  م�شوؤول  اأكرب 

احلرب.
العمل  وزي��ر  اللفتنانت ج��رال جابريل دوب لم وه��و  وبعث 
ر�شالة من �شفحة واحدة قائا اإنه �شين�شم اإىل مترد نائب 

الرئي�س ال�شابق ريك م�شار.
الكامل  ال��ولء  على  التاأكيد  اأج��دد  يقول  الر�شالة  يف  وكتب 

واللتزام بقيادة معايل الدكتور ريك م�شار.
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اأ�شهم اأوروبا تتجه لثاين مك�شب اأ�شب�عي 
وزاد املوؤ�شر الأوروبي 0.8 باملئة منذ بداية الأ�شبوع ويظل قريبا 

من اأعلى م�شتوياته يف 13 �شهرا.
وكان موؤ�شر قطاع التاأمني الأوروبي اأكرب الرابحني على م�شتوى 
اأيجون  �شهم  وكذلك مبكا�شب  األيانز  ب�شهم  القطاعات مدعوما 
من  اأعلى  منو  بعد  باملئة  اأربعة  �شعد  ال��ذي  للتاأمني  الهولندية 

املتوقع يف الأرباح قبل ح�شاب ال�شرائب.
وت�شدر �شهم فوباك قائمة اخلا�شرين على موؤ�شر �شتوك�س 600 
بعدما قالت �شركة تخزين النفط والكيماويات الهولندية اإنها ل 

تتوقع منو الأرباح الأ�شا�شية هذا العام.
عن�������د  باملئ����ة   0.1 الفرن�ش�����ي   40 ك������اك  موؤ�ش���ر  وتراج�����ع 

الفتح.

•• ميالنو-رويرتز:

ا�شتقرت الأ�شهم الأوروبية دون تغر يذكر يف التعامات املبكرة 
ام�س لكنها تتجه لتحقيق ثاين مكا�شبها الأ�شبوعية على التوايل 

بدعم من جمموعة تقارير قوية عن نتائج اأعمال.
و�شعد �شهم األيانز 3.3 باملئة بعدما اقرتحت اأكرب �شركة تاأمني 
اأ�شهمها  �شراء  اإع��ادة  على  ي��ورو  مليارات  اإنفاق ثاثة  اأوروب���ا  يف 

بعدما حققت منوا يفوق التوقعات يف الأرباح.
وا�شتقر موؤ�شر �شتوك�س 600 لا�شهم الأوروبية بينما انخف�س 
حني  يف  باملئة   0.1 الربيطاين   100 تاميز  فاينن�شال  موؤ�شر 

ا�شتقر داك�س الأملاين. 

رئي�شي لها باملنطقة، وتعمل على 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  ت��ع��زي��ز 
القت�شادية  القطاعات  ك��اف��ة  يف 
الأهداف  يخدم  ومب��ا  والتجارية 

والروؤى التنموية لكا البلدين.
وا�شع  اه��ت��م��ام  ه���ن���اك  اأن  وت���اب���ع 
لدى ال�شركات البلجيكية بتعزيز 
الإماراتية  ال�شركات  مع  تعاونها 
واملجالت  القطاعات  يف عدد من 
احل��ي��وي��ة وت��ك��ث��ي��ف ت��واج��ده��ا يف 
اأ�شواق دول��ة الإم���ارات، يف ظل ما 
منو  معدلت  من  الدولة  ت�شهده 
وف���ر����س ا���ش��ت��ث��م��ار ج���اذب���ة، ومبا 
ينعك�س اإيجابا على حجم التبادل 
للو�شول  البلدين  بني  التجاري 
تقدما  اأك����رث  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ب���ه 
خ����ال امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة. واأف�����اد 
اخلطوات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���وج���ود 
وممثلي  التجارة  غ��رف  قبل  م��ن 
البلدين  م���ن  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
ل��ت��ع��زي��ز ق���ن���وات ال��ت��وا���ش��ل ومد 
املرحلة  خ���ال  ال��ت��ع��اون  ج�����ش��ور 

املقبلة.

•• ابوظبي-الفجر:

بحث معايل املهند�س �شلطان بن 
القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
وم���ع���ايل ب��ي��رت دي ك����رمي وزي���ر 
للتجارة  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي  ال�����دول�����ة 
األيات  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل  اخل��ارج��ي��ة 
البلدين  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
امل�شاريع  جم��الت  على  بالرتكيز 

ال�شغرة واملتو�شطة والبتكار.
بدبي،  ال���وزارة  مبقر  اللقاء  عقد 
اآل  اهلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  وب��ح�����ش��ور 
القت�شاد  وزارة  وك���ي���ل  ���ش��ال��ح 
ل���������ش����وؤون ال����ت����ج����ارة اخل���ارج���ي���ة 
وال�شناعة و�شعادة دومنيك مينور 
لدى  البلجيكية  اململكة  �شفرة 
اإىل جانب عدد من كبار  الدولة، 

امل�شوؤولني من الوفد البلجيكي.
ب�شاأن  التباحث  على  ال��ل��ق��اء  رك��ز 
املتوفرة  والم��ك��ان��ي��ات  ال��ف��ر���س 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  البلدين  ل��دى 
التعاون  وتعزيز  بدعم  ت�شهم  اأن 
احليوية  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف 
والنقل  التجارة  قطاعات  خا�شة 
ال�شغرة  وامل�����ش��اري��ع  وال�����ش��ن��اع��ة 

واملتو�شطة والبتكار. 
ك��م��ا ج����رى خ����ال ال���ل���ق���اء بحث 
فر�س التن�شيق امل�شرتك لتطوير 
ال����ت����ع����اون ب���������ش����اأن الإج������������راءات 
املن�شاأ  ���ش��ه��ادات  باعتماد  املتعلقة 
ت�شهيل  ب����ه����دف  الل����ك����رتون����ي����ة 
املعامات التجارية بني البلدين.

بن  �شلطان  املهند�س  معايل  ق��ال 
القت�شاد،  وزير  املن�شوري  �شعيد 
اإن العاقات الإماراتية البلجيكية 
متميزة على كافة ال�شعد، وت�شهد 
ت���ط���ورا م�����ش��ت��م��را حت���دي���دا على 
والتجاري  الق��ت�����ش��ادي  ال�شعيد 
من  اجل��ان��ب�����������������ان  ب���ه  يتمت�����ع  مل���ا 
واع���دة  وف��ر���س  للنمو  م��ق��وم��ات 

لا�شتثمار.
التجاري  التبادل  حجم  اأن  وتابع 

اأوجه  لتعزيز  ع��دة  جوانب  هناك 
التعاون امل�شرتك بني البلدين مبا 
واخلربات  التجارب  نقل  ي�شمن 
والعمل على اإقامة �شراكات وفتح 
اأ�شواق اجلانبني اأمام تلك امل�شاريع 
مبا يحقق اأف�شا ا�شتفادة ممكنة 
لرواد الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع 

ال�شغرة واملتو�شطة.
واأكد املن�شوري على اأهمية تكثيف 
ورجال  التجارية  الزيارات  تبادل 
لاطاع  البلدين  ب��ني  الأع��م��ال 

ومناق�شة  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى 
اآفاق ال�شتثمار مبختلف املجالت 
مبا ي�شهم يف تعزيز الروابط بني 
اأف�شل  وحتقيق  اخلا�س،  القطاع 
اتفاقيات  م���ن  مم��ك��ن��ة  ا���ش��ت��ف��ادة 
التعاون املوقعة بني غرفة التجارة 

وال�شناعة من البلدين.
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م��ع��ايل بيرت 
دي كرمي وزير الدولة البلجيكي 
ب���اده  اإن  اخل���ارج���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة 
تنظر لاإمارات باعتبارها �شريك 

م�شتويات  ���ش��ج��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
متقدمة اإل اأننا نتطلع ملزيد من 
النمو يف حجم التجارة اخلارجية 
بني البلدين خال املرحلة املقبلة، 
التجاري  التبادل  اأن  اإىل  م�شرا 
غر النفطي بني البلدين جتاوز 
بنهاية  دولر  مليار   8.7 ح��وايل 
 6.5 م���ن  واأك�����رث   ،2015 ع����ام 
اأ�شهر  الت�شعة  خال  دولر  مليار 

الأوىل من 2016. 
عاقات  ظ����ل  يف  اأن������ه  واأ������ش�����اف 

يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  النقل 
التي  العالية  النمو  معدلت  ظل 

ت�شهدها تلك القطاعات.
ال���وزي���ر بعاقات  م��ع��ايل  واأ����ش���اد 
ال����ط����ران  ال����ت����ع����اون يف جم������ال 
الطران  رح����ات  ع���دد  وت��ن��ام��ي 
املبا�شرة بني البلدين، م�شرا اإىل 
التطوير  من  ملزيد  فر�س  وج��ود 
بهذا  يتعلق  فيما  التعاون  باأوجه 

القطاع احليوي. 
ع���دد  اأن  امل����ن���������ش����وري  واأو�������ش������ح 

يف  البلدين  بني  القائمة  التعاون 
عدد من القطاعات احليوية، فاإن 
هناك العديد من الفر�س املتاحة 
ال�شراكات  م����ن  م���زي���د  لإق����ام����ة 
املقبلة،  املرحلة  خ��ال  التنموية 
ل���ش��ي��م��ا يف ظ���ل م���ا ت��ول��ي��ه دولة 
اه����ت����م����ام كبر  م�����ن  الإم�������������ارات 
التقنيات  على  الع��ت��م��اد  بتعزيز 
واملبتكرة  املتقدمة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ذات  ال����ق����ط����اع����ات  م�����ن  ع������دد  يف 
اأب��رزه��ا قطاعات  الأول���وي���ة وم��ن 

مطارات  ب���اإج���م���ايل  امل�����ش��اف��ري��ن 
بلغ   2015 ع���ام  ال���دول���ة خ���ال 
م�شافر،  م���ل���ي���ون   140 ن���ح���و 
اإىل  الرقم  اأن ي�شل هذا  ومتوقع 
م�شافر  م��ل��ي��ون   200 م��ن  اأك���رث 
خال اخلم�س �شنوات املقبلة، مبا 
خدمات  لتطوير  احل��اج��ة  ي��ول��د 
متطلبات  ملواكبة  مبتكرة  واأليات 

النمو املتوقعة.
واأ����ش���اف اأن����ه اأي�����ش��ا ع��ل��ى �شعيد 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رة  امل�����ش��اري��ع 

مليار دوالر حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين  8.7

»القت�شاد« تبحث �شبل تعزيز التعاون القت�شادي والتجاري مع بلجيكا
 املن�شوري: فر�ض الإقامة �شراكات تنموية يف عدد من القطاعات احليوية املرحلة املقبلة
ال�زير البلجيكي: اهتمام وا�شع لدى ال�شركات البلجيكية لتعزيز ت�اجدها باأ�ش�اق الإمارات

فندق جنة برج ال�شراب يح�شل 
على جائزة ال�شفر الفاخر

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شل فندق “جنة – برج ال�شراب” على جائزة اخلدمة املتميزة من جوائز 
ومتنح   .2017 الأو���ش��ط  ال�شرق  و  افريقيا  ملنطقة  الفاخر  ال�شفر  دليل 
هذه اجلوائز لرواد ال�شفر و ال�شياحة على م�شتوى العامل �شنوياً تقديراً 
الرئي�س  دروي�����س  عماد  نعمة  ال�شيد  وق��ال    . املميزة  الفندقية  للخدمات 
اجلائزة  ه��ذه  تلقي  ي�شرنا  جنة:  منتجعات  و  ف��ن��ادق  ملجموعة  التنفيذي 
الأف�شل جلميع  لتوفر  املجموعة  توؤكد جهود فريق عمل  التي  املرموقة 
�شيوفنا و نزلئنا. واأ�شاف لقد ح�شد الفندق عدة جوائز اأخرى يف مطلع 

عام 2017 منها جوائز الحتاد العاملي لل�شركات ال�شياحية و غرها. 

دبي ت�شت�شيف م�ؤمتر »ي�روك�م« العاملي يف مار�ض املقبل تباين معن�يات ال�شركات اليابانية يف فرباير 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �شيا�شات  و�شبابية 
رويرتز  موؤ�شر  وانخف�س  الآف���اق.  تعتيم  اإىل  ي��وؤدي��ان 
�شباط  ف��رباي��ر  يف   26 اإىل  اخل��دم��ات  لقطاع  ت��ان��ك��ان 
 30 البالغ  العام  ون�شف  ع��ام  يف  م�شتوياته  اأعلى  من 
للموؤ�شر يف  انخفا�س  اأول  ال�شابق. وهذا هو  ال�شهر  يف 
وهو  واجلملة  التجزئة  بقطاعي  متاأثرا  اأ�شهر  اأرب��ع��ة 
ي�شكل  ال���ذي  ال�شخ�شي  ال���ش��ت��ه��اك  �شعف  م��اي��ربز 
تانكان  اآخر م�شح  باملئة من القت�شاد. وكان   60 نحو 
اأجراه املركزي الياباين يف دي�شمرب كانون الأول واأظهر 
حت�شن املعنويات بني امل�شنعني اليابانيني للمرة الأوىل 
يف �شتة ف�شول لت�شل اإىل اأعلى م�شتوياتها يف عام مع 
اإىل  اأدى  ما  وه��و  العاملي  الطلب  وت�شارع  ال��ني  تراجع 

حت�شن الآفاق ل�شركات الت�شدير.
املا�شي  ال�شهر  �شدرت  لتوقعاته  ف�شلية  مراجعة  ويف 
ال�شنة  يف  للنمو  تقديراته  امل��رك��زي  اليابان  بنك  رف��ع 
من  باملئة   1.5 اإىل  ني�شان  اأبريل  يف  تبداأ  التي  املالية 
1.3 باملئة يف نوفمرب ت�شرين الثاين مبا ي�شلط ال�شوء 

على الآفاق امل�شرقة لل�شادرات.
واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ن�����ش��رت ي���وم الث��ن��ني من��و القت�شاد 
واحد  بن�شبة  ال��ع��امل  يف  اقت�شاد  اأك���رب  ث��ال��ث  ال��ي��اب��اين 
باملئة على اأ�شا�س �شنوي يف الفرتة بني اأكتوبر ت�شرين 
بن�شبة  معدل  من��و  بعد  الأول  ك��ان��ون  ودي�شمرب  الأول 
1.4 باملئة يف الفرتة بني يوليو متوز و�شبتمرب اأيلول 

لي�شجل القت�شاد منوا للف�شل الرابع على التوايل.

•• طوكيو-رويرتز:

امل�شنعني  ب��ني  ال��ث��ق��ة  اأن  ل���روي���رتز  ا���ش��ت��ط��اع  اأظ��ه��ر 
يف  ال��ت��وايل  على  ال�شاد�س  لل�شهر  ارتفعت  اليابانيني 
عامني  يف  م�شتوياتها  اأعلى  اإىل  لت�شل  �شباط  فرباير 
ون�شف العام لكن املعنويات يف قطاع اخلدمات انخف�شت 
على  ال�شوء  ي�شلط  مبا  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  يف  الأوىل  للمرة 

طبيعة التعايف القت�شادي الذي تقوده ال�شادرات.
وتوقع ال�شتطاع ال�شهري لرويرتز الذي يتتبع م�شح 
املركزي  ال��ي��اب��ان  بنك  يجريه  ال���ذي  الف�شلي  ت��ان��ك��ان 
تراجع ثقة امل�شنعني على مدى الأ�شهر الثاثة املقبلة 

وا�شتقرار معنويات �شركات قطاع اخلدمات.
31 يناير  اأجري يف الفرتة بني  ويف ال�شتطاع الذي 
كانون الثاين و14 فرباير �شباط و�شمل 531 �شركة 
 255 منها  اأجابت  واملتو�شطة  الكبرة  ال�شركات  من 
من   20 اإىل  امل�شنعني  معنويات  موؤ�شر  ارتفع  �شركة 
املعادن  ق��ط��اع��ات  ب��ق��ي��ادة  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  18 يف 

والكيماويات والآلت الكهربائية.
2014 ومن  اآب  اأعلى قراءة منذ اأغ�شط�س  وهذه هي 

املتوقع اأن تنخف�س اإىل 19 يف مايو اأيار.
وجاء م�شح رويرتز تانكان بعد ن�شر بيانات هذا الأ�شبوع 
يف  متو�شطة  ب��وت��رة  الياباين  القت�شاد  من��و  اأظ��ه��رت 
كانون  ودي�����ش��م��رب  الأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  ب��ني  ال��ف��رتة 
ال�شخ�شي  الإنفاق  �شعف  لكن  ال�شادرات  بدعم  الأول 

•• دبي-الفجر:

ورل�������د  “يوروكوم  اخ��������ت��������ارت 
 Eurocom( واي���������������������د« 
اإح������دى   ،)WorldWide
لل�شركات  الدولية  ال�شبكات  اأب��رز 
ال����ع����ام����ل����ة يف جم����ال  امل�������ش���ت���ق���ل���ة 
والعاقات  الت�شويقية  الت�شالت 
ل�شت�شافة  دب����ي  اإم������ارة  ال���ع���ام���ة، 
اأعمال موؤمترها ال�شنوي ال�شاد�س 
انعقاده  امل��ق��رر  ل��اأع�����ش��اء،  ع�����ش��ر 
و�شط  امل��ق��ب��ل  م��ار���س  اآذار   17 يف 
م�شاركة وا�شعة من رواد العاقات 
ال���ع���ام���ة م���ن اأوروب��������ا وال����ولي����ات 
امل���ت���ح���دة الأم����ري����ك����ي����ة واأم���ري���ك���ا 
اجلنوبية ومنطقة ال�شرق الأو�شط 
املرتقب  امل��وؤمت��ر  ويكت�شب  واآ�شيا. 
ب��اع��ت��ب��اره من�شة  ع��ال��ي��ة  اأه���م���ي���ة 
التوا�شل  ل��ت��ع��زي��ز  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
عن  ف�شًا  الأع�����ش��اء،  بني  الفعال 
التجارب  اأجن�����ح  ت���ب���ادل  ت�����ش��ج��ي��ع 
وتقييم اأف�شل املمار�شات املتبعة يف 

لتعزيز  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����س  واأه������م 
من���و ق��ط��اع ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة يف 

امل�شتقبل.
اأبوزكي،  ن�����ش��ال  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اأوري���ن���ت  “جمموعة  ع����ام  م���دي���ر 
ا�شت�شافة  “ت�شرفنا  بانيت”: 
امل���وؤمت���ر ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اد���س ع�شر 
لأع�������ش���اء ي����وروك����وم ورل�����د واي����د، 
من�شة  ���ش��ك  ب���ا  �شيمثل  وال�����ذي 
ل�شتعرا�س  ه��ام��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأح�����دث ال���ت���ط���ورات امل��ت��اح��ق��ة يف 
الت�شويقية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ق��ط��اع 
الأو������ش�����ط  ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
اأهميتها  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
املتنامية بالن�شبة للرواد واملعنيني 
ب���ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة يف ال���ع���امل. 
باأع�شاء  ج��ان��ب��ن��ا  م����ن  ون����رح����ب 
والذين  امل�شتقلة،  الدولية  ال�شبكة 
الآفاق  على  تعريفهم  اإىل  نتطلع 
ال���واع���دة وال��ف��ر���س ال��ه��ائ��ل��ة التي 
العامة  العاقات  قطاع  بها  يزخر 

يف املنطقة.«

ب��اأه��م��ي��ة عالية  ل��اأع�����ش��اء  ع�����ش��ر 
خارج  الأوىل  ل��ل��م��رة  ي��ق��ام  ك��ون��ه 
اأوروب��������ا. وي���اأت���ي اخ��ت��ي��ارن��ا لدبي 
امل�����ش��ي��ف��ة مللتقى  ال��وج��ه��ة  ل��ت��ك��ون 
به  تتمتع  اإىل ما  بالنظر  اأع�شائنا 
م��ن م��ك��ان��ة رائ����دة ع��ل��ى اخلارطة 
ال��دول��ي��ة وم��وق��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
ما  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  قلب 
ملناق�شة  املثلى  املن�شة  منها  يجعل 
النا�شئة واملحتملة  التحديات  اأبرز 

�شبكة  يف  الع�شو  بانيت،  اأورينت 
ي�����وروك�����وم ورل������د واي�������د، امل���وؤمت���ر 
ال�شاد�س ع�شر لاأع�شاء.  ال�شنوي 
التي  بانيت”،  “اأورينت  وت��ع��د 
لها،  رئي�شاً  م��ق��راً  دب��ي  م��ن  تتخذ 
العاقات  ���ش��رك��ات  اأ����ش���رع  اإح����دى 
الت�شويقية  والت�����ش��الت  ال��ع��ام��ة 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  من��واً 
متعدد  عمل  ب���ف���ري���ق  م���دع���وم���ًة 
الثقافات من ذوي الكفاءة العالية 
من  �شاملة  حمفظة  توفر  يف 
باللغات  امل�شتوى  عاملية  اخلدمات 
والفرن�شية.  والإجنليزية  العربية 
اإقليمي  بح�شور  ال�شركة  وتتمتع 
متينة  ع��اق��ات  اإىل  ي�شتند  ق��وي، 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  اأبرز  مع 
و�شبكة وا�شعة من املكاتب الفرعية 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  املنت�شرة 
و�شمال  العربي  امل�شرق  ومنطقة 
بيكر، رئي�س  روب��ن  وق��ال  اأفريقيا. 
جمل�س اإدارة يوروكوم ورلد وايد: 
ال�شاد�س  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  يحظى 

جمال العاقات العامة يف مناطق 
و�شيتخلل  ال���ع���امل.   م��ن  خمتلفة 
مناق�شة  احل����دث  اأع���م���ال  ج����دول 
واقع  على  امل��وؤث��رة  الق�شايا  اأب���رز 
العامة عاملياً،  وم�شتقبل العاقات 
املتغرة  الأدوار  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
على  املقايي�س  تاأثر  لات�شالت، 
���ش��ن��اع��ة ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة وفن 
ا�شتقطاب اهتمام اجلمهور يف ع�شر 
ت�شت�شيف  اأن  املقرر  ومن  العوملة. 

ال�شع�دية تبحث فتح اآفاق ا�شتثمارية جديدة يف م�ريتانيا
•• الريا�س-وكاالت:

ق��������ال رئ����ي���������س ف�����ري�����ق اخل��������رباء 
اللجنة  م�شتوى  على  ال�شعوديني 
امل�شرتكة  امل��وري��ت��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ع���ل���ي ب����ن حم���م���د احل�����م�����دان اإن 
للمملكة العربية ال�شعودية جتارب 
ا�شتخراج  ح��ول  كبرة  اقت�شادية 
الرثوات �شت�شتفيد منها موريتانيا 

وتنعك�س عليها اإيجابيا.
واأ���ش��اف احل��م��دان خ��ال اجتماع 
حت���������ش����ري ل���ل���ج���ن���ة امل�������ش���رتك���ة 
عقدت  التي  املوريتانية  ال�شعودية 
اإن الج���ت���م���اع يف  ام�������س اجل��م��ع��ة 
دورته الثانية يربز متانة العاقات 
ال�شعودية – املوريتانية على جميع 
الأ�شعدة، م�شتح�شرا دور العلماء 
ال�شناقطة الأوائل حيث اأ�ش�شوا يف 

املدينة املنورة مدار�س �شنقيط.
املوريتانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ون��ظ��م 
نواك�شوط، اليوم اخلمي�س، اجتماع 

اأكتوبر  الأول  ت�شرين  و25   24
اأو����ش���ح  ن���واك�������ش���وط،  يف   2016
جوانب  يف  ملحوظ  تقدم  ح�شول 
م�شاريع  “اأن  اإىل  م�شرة  ع��دي��دة 
والربامج  وامل���ذك���رات  الت��ف��اق��ي��ات 
واملبوب  القطاعات  بني  التنفيذية 
الأوىل  ال����دورة  حم�شر  يف  عليها 
النهائية  ���ش��ي��غ��ت��ه��ا  يف  اأ���ش��ب��ح��ت 
وجاهزة للتوقيع. من جهة اأخرى، 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  دع����ا 
اأوكلر،  فران�شوا  الكندية،  اآل��ك��ود 
للتوجه  ال��ع��امل��ي��ني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
املوريتانية،  امل��ع��دن��ي��ة  ل���اأ����ش���واق 
قانونية  ح��واف��ز  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
و����ش���م���ان���ات اأم���ن���ي���ة. واأ������ش�����اف يف 
اأن����ه يتكلم  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
باملو�شوع  ودراي��������ة  م���ع���رف���ة  ع����ن 
ببلدان  امل���ق���ارن���ة  خل���ربت���ه  ن���ظ���را 
الدعوة  ه��ذه  وتاأتي  كثرة.  عاملية 
التنقيب  ان��ت�����ش��ار  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
�شحراء  يف  الذهب  عن  التقليدي 

للجنة  الثانية  ل��ل��دورة  حت�شري 
– ال�شعودية  املوريتانية  امل�شرتكة 
لبحث  اجلمعة  غ��دا  �شتنظم  التي 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
الأمينة  وق���ال���ت  ال���ب���ل���دي���ن.  ب���ني 
وال�شناعة  التجارة  ل��وزارة  العامة 
العالية  امل��وري��ت��ان��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ة 
الجتماع  ه���ذا  اإن  م��ن��ك��و���س  ب��ن��ت 
عملية  مقاربة  على  تاأ�شي�شا  ج��اء 
للتعاون  القانونية  الأط��ر  و�شعت 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  م��وري��ت��ان��ي��ا  ب��ني 
منكو�س  بنت  واأ�شافت  ال�شعودية. 
الأمر  ه��ذا  اإن  الجتماع  افتتاح  يف 
ي��ت�����ش��ح م���ن خ����ال ت�����ش��م��ني 46 
ب��ن��دا غ��ّط��ت ك��اف��ة ال��ق�����ش��اي��ا ذات 
حم�شر  يف  امل�������ش���رتك  اله���ت���م���ام 
يناير  يف  املنعقدة  الأوىل  ال����دورة 

2016  بالريا�س.
فريق  اجتماع  حم�شر  اأن  واأك���دت 
للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  م��ت��اب��ع��ة 
يف  الأوىل  دورت�������ه  يف  امل�������ش���رتك���ة 

ت�������ازي�������ازت �����ش����م����ال م���وري���ت���ان���ي���ا، 
ال�شركات  م��ن  ل��ع��دد  وال��رتخ��ي�����س 
وا�شتخراج   ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب  ال���دول���ي���ة 
ال����ذه����ب وال���ن���ح���ا����س والأمل�����ا������س. 
وت����ت����ع����اىل دع���������وات ال����ع����دي����د من 
اخلرباء الدوليني بهذا املجال اإىل 
التوجه اإىل موريتانيا لا�شتثمار، 
اأو ال�شتفادة من خربتها يف ر�شد 

املعادن والتنقيب.
وك������ان������ت جم����م����وع����ة اآل������ك������ود قد 
مت ال���رتخ���ي�������س ل���ه���ا م����ن ط���رف 
ل�شتخراج  املوريتانية  ال�شلطات 
ال������ذه������ب مب���ن���ط���ق���ة ت���ي���ج���ري���ت، 
رئي�س  واأو�شح  موريتانيا.  �شمايل 
للجيولوجيا  جيومني  جمموعة 
اأن دول  ���ش��ي��ا،  امل���ع���ادن، م��و���ش��ى  و 
عديدة من اأفريقيا تود ال�شتفادة 
من التجربة املوريتانية لأ�شبقيتها 
للبحث  وط��ن��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  اإن�������ش���اء  يف 
اجل���ي���ول���وج���ي، وه����و م���ا ت����ود هذه 

البلدان ال�شر نحوه.

العراق يخطط لمتالك »اأ�شط�ل 
كبري« من ناقالت النفط 

•• بغداد-رويرتز:

العراق  اإن  ام�����س  ب��ي��ان  اللعيبي يف  ج��ب��ار علي  ال��ع��راق��ي  النفط  وزي���ر  ق��ال 
العراقي  اخل��ام  لنقل  النفط  ناقات  كبر من  اأ�شطول  يخطط لمتاك 

اإىل الأ�شواق العاملية.
تديرها  التي  العراقية  النفط  ناقات  ل�شركة  الإل��ك��رتوين  املوقع  ويقول 
الهجوم  خال  للتدمر  اأغلبه  تعر�س  الباد  ناقات  اأ�شطول  اإن  الدولة 
الذي قادته الوليات املتحدة لإخراج العراق من الكويت يف حرب اخلليج 
يف  ناقلة   24 اإىل  ي�شل  م��ا  متتلك  ال�شركة  وك��ان��ت   .1991 ع��ام  الثانية 

الثمانينيات.
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املال والأعمال
الذهب ي�شتقر ويتجه لثالث مك�شب اأ�شب�عي 

دونالد ترامب والنتخابات يف هولندا وفرن�شا واأملانيا هذا العام.
م�شجا  الأرب��ع��اء  ي��وم  لاأوقية  دولر   1216.41 اإىل  هبط  ال��ذه��ب  اأن  غ��ر 
ارتفاع الدولر  الثالث من فرباير �شباط بفعل احتمالت  اأدنى م�شتوياته منذ 
الحتياطي  جمل�س  رئي�شة  قالت  بعدما  الأمريكية  اخلزانة  �شندات  وع��ائ��دات 
رفع  ت�شتدعي  قد  اإن احلاجة  يلني  الأمريكي جانيت  املركزي  البنك  الحت��ادي 
العملة  اأداء  يقي�س  ال��ذي  ال���دولر  موؤ�شر  وبلغ  اآذار.  م��ار���س  يف  الفائدة  اأ�شعار 
اأدنى  بلغ  بعدما   100.540 الرئي�شية  ال��ع��م��ات  م��ن  �شلة  اأم���ام  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأخرى  النفي�شة  املعادن  ومن بني    .  100.410 اأ�شبوع عند  له يف  م�شتوى 
نزلت الف�شة يف املعامات الفورية 0.3 باملئة اإىل 18.03 دولر لاأوقية. وكان 
املعدن بلغ اأعلى م�شتوى له منذ 11 نوفمرب ت�شرين الثاين عند 18.13 دولر 

لاأوقية يف اجلل�شة ال�شابقة.

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأ�شبوع ليتجه  اأدن��ى م�شتوياته يف  ال��دولر من  اق��رتاب  ا�شتقر الذهب ام�س مع 
املعدن النفي�س اإىل حتقيق ثالث مكا�شبه الأ�شبوعية و�شط حالة ال�شبابية التي 

تكتنف امل�شهد ال�شيا�شي يف الوليات املتحدة واأوروبا.
لاأوقية  دولر   1238.29 ع��ن��د  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات  يف  ال���ذه���ب  وا���ش��ت��ق��ر 
يف  املعدن  تراجع  بينما  جرينت�س  بتوقيت   0710 ال�شاعة  بحلول  )الأون�شة( 

العقود الأمريكية الآجلة 0.2 باملئة اإىل 1238.50 دولر لاأوقية.
وارتفع الذهب 0.3 باملئة منذ بداية الأ�شبوع و�شعد نحو 7.5 باملئة منذ بداية 
وكان املعدن الأ�شفر �شعد اإىل 1244.67 دولر لاأوقية يف الثامن   .2017
الأمريكي  الرئي�س  ب�شيا�شات  املرتبطة  املخاوف  من  بدعم  �شباط  فرباير  من 

الإ�شرتليني يهبط ل�شعف بيانات التجزئة 
•• لندن-رويرتز:

ع�شرة  يف  م�شتوياته  اأدن����ى  اإىل  ال���ش��رتل��ي��ن��ي  اجل��ن��ي��ه  ه��ب��ط 
التجزئة  مبيعات  ت��راج��ع��ت  بعدما  ام�����س  ال��ي��ورو  اأم���ام  اأي���ام 
الربيطانية على غر املتوقع لت�شجل ثالث انخفا�س �شهري 
مع  امل�شتهلكني  معنويات  �شعف  اإىل  ي�شر  مبا  التوايل  على 
ا���ش��ت��ع��داد احل��ك��وم��ة ل��ب��دء حم���ادث���ات اخل����روج م��ن الحت���اد 

الأوروبي.
ويحرك املت�شوقون الأداء القوي ن�شبيا لاقت�شاد الربيطاين 
الأوروب�����ي يف  الحت����اد  م��ن  اخل����روج  ل�شالح  الت�شويت  م��ن��ذ 
ا�شتفتاء يونيو حزيران لكن بيانات ر�شمية اأظهرت انخفا�س 

يناير  يف  �شهري  اأ���ش��ا���س  على  باملئة   0.3 التجزئة  مبيعات 
كانون الثاين وهي قراءة اأ�شعف كثرا من تقديرات خرباء 
ارتفاعها  ت��وق��ع��وا  ال��ذي��ن  ل��روي��رتز  ا�شتطاع  يف  الق��ت�����ش��اد 
0.9 باملئة. وهذه اأحدث موؤ�شرات على معاناة امل�شتهلكني يف 
مواجهة تاأثر هبوط اجلنيه ال�شرتليني 20 باملئة وارتفاع 

اأ�شعار الوقود بعد تعايف اأ�شعار النفط العاملية.
اأمام  اأي��ام  ع�شرة  يف  م�شتوياته  اأدن��ى  اإىل  ال�شرتليني  ون��زل 

اليورو منخف�شا نحو 0.5 باملئة اإىل 85.82 بن�س لليورو.
اأ�شبوع  يف  م�شتوياتها  اأدن��ى  اإىل  الربيطانية  العملة  وهبطت 
دولر   1.2388 اإىل  ل��ت�����ش��ل  الأم��ري��ك��ي��ة  ن��ظ��رت��ه��ا  اأم�����ام 

بانخفا�س يقارب واحدا باملئة.

م�ارد ال�شارقة تختتم م�شاركتها يف معر�ض ال�شارقة ال�طني 

ي�شتمر ليوم واحد بدعم  تنمية املجتمع واجلمعية اخلليجية وبنك االإمارات

الي�م افتتاح معر�ض اإينبل »انظر اإىل منتجي ل تنظر اإىل اإعاقتي« يف جاردن �شنرت دبي

بنك اأب�ظبي التجاري الراعي البالتيني 
 » ملعر�ض الدفاع الدويل » ايدك�ض 2017 

مبيعات التجزئة الربيطانية تنخف�ض يف يناير 

اجلزائر ت�شرتي 50 األف طن من علف ال�شعري

توقعات بتاأرجح اأ�شعار النفط بني م�شتويات 55 اإىل 60 دوالًرا 

الدولر على املحك وانتعا�ض مرتقب للذهب بفعل ترامب

الفعاليات والأحداث الإ�شرتاتيجية التي ياأتي معر�س 
ايدك�س 2017  على راأ�س قائمتها.

اأن امل�شاركة يف رعاية فعاليات هذا احلدث  واأكد العلي 
بهذا  املتخ�ش�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه����م  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ع��امل��ي 
ي�شتقطب  حيث  كبر،  اقت�شادي  م��ردود  لها  القطاع، 
معر�س ايدك�س 2017 اأبرز ال�شركات الدولية و�شناع 
اأن  اىل  واأ���ش��ار  الدفاعية.  ال�شناعات  قطاع  يف  ال��ق��رار 
مع  املثمر  التعاون  اإط��ار  يف  تاأتي  املميزة  الرعاية  ه��ذه 
�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س بال�شكل الذي يليق 
ب�شمعة ومكانة اإمارة اأبوظبي على ال�شعيدين الإقليمي 
والدويل.  وتوجه يف ختام ت�شريحه بال�شكر اىل اللجنة 
 2017 ون��اف��دك�����س  اأي��دك�����س  ملعر�شي  املنظمة  العليا 

وتعاونها البناء مع بنك ابوظبي التجاري.

�شهري يف يناير كانون الثاين يف حني توقع خرباء القت�شاد 
يف ا�شتطاع لرويرتز ارتفاعها 0.9 باملئة.  ومل يتوقع اأحد 
البيانات  تكون  وق��د  املبيعات.  انخفا�س  القت�شاديني  من 
دي�شمرب  يف  التجزئة  مبيعات  هبطت  اإذ  متقلبة  ال�شهرية 
كانون الأول بن�شبة 2.1 باملئة لكن املبيعات تراجعت اأي�شا 
على مدى ثاثة اأ�شهر حتى يناير كانون الثاين بن�شبة 0.4 
الثاين  ت�شرين  نوفمرب  لها منذ  اداء  اأ�شعف  باملئة م�شجلة 
ومقارنة مع يناير كانون الثاين  2016 ارتفعت   .2013
نوفمرب  منذ  لها  اأداء  اأ�شعف  لت�شجل  باملئة   1.5 املبيعات 
وكانت هناك موؤ�شرات من امل�شوح   .2013 ت�شرين الثاين 
امل�شتهلكني  اأن  على  الر�شمية  البيانات  ن�شر  قبل  اخلا�شة 
ازدادوا حذرا يف يناير كانون الثاين بينما قال بنك اجنلرتا 

املركزي اإن اإقرا�س الأفراد تباطاأ يف دي�شمرب كانون الأول.

م�شادر جتارية هي حم�س تقديرات. وا�شرتى الديوان 
الوطني املهني للحبوب قمحا �شلدا يف مناق�شة اأغلقت 

اأم�س الأول اخلمي�س اأي�شا.

•• اأبوظبي-الفجر:

كراعي  م�شاركته  ع��ن  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اأع��ل��ن 
ب��ات��ي��ن��ي مل��ع��ر���س وم���وؤمت���ر ال���دف���اع ال�����دويل ايدك�س 
2017 الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 

يف الفرتة من 19 اىل 23 فرباير اجلاري .
وبهذه املنا�شبة ، قال حممد عبداهلل جابر العلي، رئي�س 
اأبوظبي  بنك  يف  احلكومي  للقطاع  امل�شرفية  الإدارة 
ال���ت���ج���اري: ن��ح��ن يف ب��ن��ك اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ج���اري ندرك 
اأهمية الدور الذي ت�شطلع به اجلهات احلكومية من 
تهدف  وفعاليات مهمة  اأن�شطة  به من  تقوم  ما  خال 
ولذا   ،2030 الق��ت�����ش��ادي��ة  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  لتحقيق 
فاإننا ملتزمون بتوفر اأق�شى درجات الدعم ملثل هذه 

•• لندن-رويرتز:

املتوقع  غر  على  الربيطانية  التجزئة  مبيعات  انخف�شت 
يف ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين ل��ت��وا���ش��ل ال��رتاج��ع ال���ذي �شجلته 
امل�شتهلكني  تقلي�س  يعك�س  مم��ا  الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف 
لإنفاقهم مع ارتفاع الت�شخم بعد الت�شويت ل�شالح خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف العام املا�شي.
الت�شويت  منذ  الربيطاين  القت�شاد  املت�شوقون  ويحرك 
يونيو  ا�شتفتاء  يف  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  اخل���روج  ل�شالح 
حزيران. لكن من املتوقع على نطاق وا�شع اأن يزدادوا حذرا 
مع ارتفاع الأ�شعار عقب انخفا�س قيمة اجلنيه ال�شرتليني 
بعد ال�شتفتاء. واأظهرت بيانات ر�شمية ن�شرت ام�س اجلمعة 
اأن اأحجام مبيعات التجزئة انخف�شت 0.3 باملئة على اأ�شا�س 

•• باري�س-هامبورج-رويرتز:

قال جتار اأوروبيون ام�س اإن الديوان 
اجلزائر  يف  للحبوب  املهني  الوطني 
املخت�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وه���و 
 50 نحو  ا�شرتى  احلبوب  با�شتراد 
األ����ف ط���ن م���ن ع��ل��ف ال�����ش��ع��ر ميكن 
مناق�شة  يف  من�شاأ  اأي  م��ن  ت��وري��ده��ا 
التجار  وذك���ر   . الول  اأم�����س  اأغ��ل��ق��ت 
 182 يقارب  ال�شعر  �شراء  �شعر  اأن 
اإىل 183 دولرا للطن �شاما تكلفة 
ال�����ش��ح��ن. وط��ل��ب��ت امل��ن��اق�����ش��ة �شحن 
ال��ف��رتة بني  واح���دة يف  ال�شعر دفعة 
الأول واخلام�س ع�شر من مار�س اآذار. 

اأك��رب م�شتوردي احلبوب يف  اأح��د   - تن�شر اجلزائر  ول 
العامل - تفا�شيل مناق�شاتها والنتائج التي تك�شف عنها 

•• ال�شارقة-الفجر:

الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  اخ��ت��ت��م��ت 
املعر�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ب��ال�����ش��ارق��ة 
للتوظف  ع�����ش��ر  ال��ت��ا���ش��ع  ال���وط���ن���ي 
رعاية  حت���ت  اأق���ي���م  ال����ذي   .2017
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
مركز  وا���ش��ت�����ش��اف��ه   .  � اهلل  ح��ف��ظ��ه   �

اك�شبو ال�شارقة. 
وقد تواجدت الدائرة يف املعر�س عرب 
من�شة ا�شتقبلت الباحثني عن عمل ، 
وحر�شت على تقدمي الدعم الكامل 
لهم والرد على جميع ا�شتف�شاراتهم 
تعليمية متعددة  ور�شاً  . كما قدمت 
والباحثني  ال�����زوار  م��ن  للمهتمني 
الوظيفية  الثقافة  ح��ول  عمل  ع��ن 
ببيئة  املرتبطة  ب��ال�����ش��وؤون  وال��وع��ي 
ال����دائ����رة على  ال��ع��م��ل .  وحت���ر����س 
التواجد يف معار�س التوظيف �شنوياً 
تعزيزاً لفر�س التعاون مع ال�شركاء 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  م���ن 
امل��ب��ا���ش��ر م��ع اجلمهور  . وال��ت��وا���ش��ل 

الذي تخدمه الدائرة . 

•• عوا�شم-وكاالت:

توقع حمللون وخ��رباء خمت�شون يف 
�شعر  هبوط  وامل��ع��ادن،  ال�شلع  اأ���ش��واق 
���ش��رف ال��ع��م��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال����دولر 
الذهب  ال��ن��ف��ي�����س  امل����ع����دن  وارت�����ف�����اع 
خال ت��داولت العام احل��ايل، يف ظل 
القت�شادية  ال�شيا�شات  من  املخاوف 

للرئي�س الأمريكي اجلديد.
واأ�شاف هوؤلء، يف ت�شريحات لوكالة 
اأ�شعار  اأن  ل���اأن���ب���اء،  “الأنا�شول” 
ت�����ش��ه��د ق����ف����زات كبرة  ل����ن  ال���ن���ف���ط 
ترتاوح  و�شتظل  ذاتها  الفرتة  خ��ال 
دولراً   60 اإىل   55 م�شتويات  ب��ني 
م�شتفيدة  الأرج������ح،  ع��ل��ى  ل��ل��ربم��ي��ل 
من تفاقم حدة الأزمة بني احلكومة 

الأمريكية واإيران.
الأنا�شول،  اأجرتها  ح�شابات  وتظهر 
ارتفاع الذهب بنحو كبر منذ مطلع 
ليبلغ   7.9% بن�شبة  اجل���اري  ال��ع��ام 
1243.1 دولر لاأوقية )الأون�شة( 
يف  لاأوقية  دولر   1151.7 مقابل 

نهاية العام املا�شي.
هبطت  النفط،  اأ���ش��واق  �شعيد  وعلى 

�شركاء  ولكوننا  الب�شرية.  والتنمية 
يف ال��ع��م��ل ���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة واح���دة 
تخدم الوطن ، فقد �شخرت الدائرة 
لتقدمي  وطاقاتها  م��وارده��ا  جميع 
اأعلى م�شتويات اجلودة يف خدماتها 
املقدمة للباحثني عن عمل . الذين 
ميثلون الهتمام الأول للدائرة من 

فئات م�شتهدفيها .  
واأك����د ب����اأن ال���دائ���رة ت�����ش��ع اخلطط 
اإطار  يف  ال�شرتاتيجية  وامل���ب���ادرات 
الوطنية  ال���ك���وادر  لتوظيف  ���ش��ام��ل 
الداعمة  املبادرات  وذلك متا�شيا مع 
للتوطني يف الدولة ، وحتقق الروؤية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة الم������ارات 

العربية املتحدة لعام2021.
اك�شبو  مركز  بجهود  �شعادته  واأ�شاد 
املعر�س  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال�����ش��ارق��ة 
ال�����ش��ن��وي ل��ل��ت��وظ��ف وال�����ذي يهدف 
للكوادر  وظيفية  فر�س  توفر  اإىل 

الوطنية يف كافة القطاعات . 
املتعاونة  اجلهات  جهود  على  مثنياً 
والرعاة والداعمني الذين ي�شهمون 
يف م�شاندة اخلطط وال�شرتاتيجيات 
الب�شرية يف  امل��وارد  بتوطني  الكفيلة 

خمتلف قطاعات العمل بالدولة . 

ع��ل��ى ال����ت����وايل، يف حم���اول���ة لإع�����ادة 
ال�شتقرار لأ�شواق النفط العاملية.

�شغوط..
والقت�شادي  النفطي  امل��ح��ل��ل  وق���ال 
قد  النفط  اأ���ش��واق  اإن  عجيز،  ج��م��ال 
العام  خ��ال  ال�شغوط  بع�س  ت��واج��ه 
اإنتاج  زي����ادة  اح��ت��م��الت  م��ع   2017
النفط يف الوليات املتحدة، خ�شو�شا 
مع تعهد ترامب بفتح جميع الأرا�شي 
واملياه الحتادية اأمام اأن�شطة التنقيب 

عن النفط والغاز.

خال من�شة الدائرة .  وذلك لعر�س 
دائرة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اأه���م 
للباحثني  بال�شارقة  الب�شرية  املوارد 
ع��ن ع��م��ل ، وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
امل�شتقبل  اأب���واب  وفتح  الوطن  اأب��ن��اء 
الواعد لهم ، وامل�شاهمة يف التطوير 

لتعزيز  ���ش��ع��ي��اً  ل��ل��ت��وظ��ف  ال���وط���ن���ي 
الدائرة  ب��ني  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ال�����ش��راك��ات 
وبني املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
بيننا  التكاملية  ل��اأدوار  ، وتطبيقاً  
بجميع  الل���ت���ق���اء  ع��ل��ى  وح���ر����ش���اً   .
من  املعر�س  يف  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات 

وح���ول ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ���ش��رح �شعادة 
ال��دك��ت��ور ط����ارق ���ش��ل��ط��ان ب���ن خادم 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو   _
ال�������ش���ارق���ة رئ���ي�������س دائ��������رة امل�������وارد 
م�شاركة  تاأتي   : قائًا   _ الب�شرية 
املعر�س  يف  ال�������ش���ن���وي���ة  ال������دائ������رة 

حاليا م�شتفيدة ب�شكل كبر من اتفاق 
اأوبك الأخر ب�شاأن خف�س الإنتاج.

وت��وق��ع اأن ت���رتاوح اأ���ش��ع��ار اخل���ام بني 
العام  خ����ال  دولراً   60 اإىل   55
 55 وق��د تهبط قليًا دون  اجل���اري، 
حاجز  من  اأعلى  �شتظل  لكنها  دولراً 

50 دولراً للربميل.
ومنتجون  اأوب����ك  يف  الأع�����ش��اء  وب����داأ 
م�����ش��ت��ق��ل��ون، م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري، 
مليون   1.2 ب��ن��ح��و  الإن���ت���اج  خ��ف�����س 
يومياً،  ب��رم��ي��ل  األ���ف  و558  ب��رم��ي��ل 

اأن ع���دة عوامل  ال��وق��ت ذات���ه  اأك���د يف 
اأخ�������رى ق����د ت��ع��ط��ي ال��������دولر بع�س 
الدعم، اأهمها احتمالت قيام املركزي 
الأم��ري��ك��ي ب��رف��ع اأ���ش��ع��ار ال��ف��ائ��دة اإىل 
بحلول   1.50%-1.25 م�شتوى 

نهاية العام اجلاري.
اأ�شعار الفائدة

ويف ال� 15 من دي�شمرب كانون الأول 
الأمريكي  ال��ف��ي��درايل  رف���ع  امل��ا���ش��ي، 
اأ�شعار الفائدة الأمريكية مبقدار ربع 
اأ�شرع  وت��رة  اإىل  ومل��ح  مئوية،  نقطة 
ل��زي��ادات اأخ��رى يف 2017 مع تويل 
اإدارة الرئي�س املنتخب دونالد ترامب 

ال�شلطة.
العاملي  ال�شتثماري  امل�شهد  اأن  ويرى 
تطبيق  ب���دء  ب��ت��ب��ع��ات  فعليا  ���ش��ي��ت��اأث��ر 
�شيا�شة ترامب، يف عامه الأول، اإ�شافة 
على  اح������رازه  ال����ذي مت  ال��ت��ق��دم  اإىل 
بخروج  املتعلقة  امل��ف��او���ش��ات  �شعيد 
بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي، وهو 
م���ا ق���د ي��غ��ر امل�����ش��ه��د ب��رم��ت��ه خال 

الأ�شهر املقبلة.
وح���ول اأ����ش���واق ال��ن��ف��ط، ق���ال اخلبر 
املايل اإن اأ�شواق النفط حتاول التزان 

العاملي  القيا�س  خل��ام  الآجلة  العقود 
اإىل   ،1.98% بن�شبة  ب��رن��ت  م��زي��ج 
55.69 دولر مقابل 56.82 دولر 

للربميل يف نهاية العام املا�شي.
الأمريكي  اخل�����ام  ع���ق���ود  وارت���ف���ع���ت 
عند  لتغلق   1.6% بن�شبة  ناميك�س 
52.85 دولر مقابل 53.72 دولر 

للربميل.
املايل  اخل��ب��ر  الق�شبي،  اأمي���ن  وق���ال 
ل�����دى غ���ل���وب���ل الإم����ارات����ي����ة ل���ت���داول 
اإن الدولر ي�شهد  الأ�شهم وال�شندات، 
العام  مطلع  منذ  ملحوظاً  انخفا�شاً 
ارت����ف����اع����ات كبرة  م���ق���اب���ل  احل������ايل 
طيلة  ي�شتمر  ق���د  م���ا  وه���و  ل��ل��ذه��ب، 

جل�شات العام اجلاري.
رئي�شة،  ب�شورة  هذا  الق�شبي  واأرج��ع 
و�شيا�شات  ق���رارات  م��ن  امل��خ��اوف  اإىل 
ب�شيا�شات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  “ترامب” 
احلمائية �شد واردات الباد القادمة 
م�����ن اخل����������ارج، خ�������ش���و����ش���ا الحت������اد 

الأوروبي وال�شني واملك�شيك.
واأ�شاف الق�شبي، اأنه يرجح اأن ي�شهد 
ال��ذه��ب م��زي��داً م��ن الرت��ف��اع��ات على 
لكنه  ل��ل��دولر،  املتوقع  ال�شعف  �شوء 

وا�شهامهم  املجتمعية  مكانتهم 
القادم يف �شوق القت�شاد والغعمل 
رعاية  خ����ال  م���ن  واح�����د  ان  يف 
التاجر  لربنامج  اينبل  موؤ�ش�شة 
ال�شغر من ذوي العاقة ، ودعت 
املن�شوري اجلمهور لزيارة املعر�س 
اعتبارا من �شباح الغد للمعر�س 
يف مركز دبي ج��ارن �شنرت ب�شارع 
المارات  م��ول  م��ن  بالقرب  زاي��د 
وزارة  وت�����ش��ج��ي��ع  رع���اي���ة  ���ش��اك��رة 
الم����ارات  وب��ن��ك  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
�شعيد  رمي  الإم���ارات���ي���ة  وم���ب���ادرة 

الغيث مدير عام املوؤ�ش�شة.

•• دبي -الفجر:

 مت��ا���ش��ي��اآ م��ع ب��رام��ج ع���ام اخلر 
اإينبل  موؤ�ش�شة  تقيم    2017
وبالتن�شيق  ب����دب����ي  ال���ت���ج���اري���ة 
تنمية  وزارة  م�����ع  وال�����ت�����ع�����اون 
اخلليجية  واجل��م��ع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
 “ الم���ارات  بنك  ودع��م  لاإعاقة 
اإينبل الأول الداعم ذوي  معر�س 
الحتياجات اخلا�شة  حتت �شعار 
“ انظر اىل منتجي ل تنظر اىل 
18 فرباير من  “ اليوم  اإعاقتي 
ىامل�شاء  وحتى  �شباحا  العا�شرة 

مرة  ولأول  الإعاقة  ذوي  مبراكز 
الع����اق����ة هم  م���ن���ذ وي  ال��ط��ل��ب��ة 
منتجاتهم  ���ش��ي��ع��ر���ش��ون  ال���ذي���ن 
ويبعيونها على فكرة وهدف دعم 
ال��ت��اج��ر ال�شغر  ب��رن��ام��ج  دع���م 
نتعامل   : وا���ش��اف��ت  امل���راك���ز.  يف 
الذهنية  الإع��اق��ات  ذوي  فئة  م��ع 
ينتجوا  ان  وا�شتطاعة  الب�شيطة 
م��ائ��ة م��ائ��ة امل��ن��ت��ج امل���ق���دم منهم 
�شبب  وه��ذا  با�شتقالية  بايدهم 
التجاري  املعر�س  هذا  لدخولهم 
لاعتماد  ت��اأه��ي��ل��ه��م  وه���دف���ن���ا   ،
كتجار  انف�شهم  ع��ل��ى  امل�شتقبلي 

اأعربت  . ومن جانيها  للم�شتقبل 
املن�شوري  ���ش��ع��ي��د  م��ن��ي  ال�����ش��ي��دة 
اجلمعية  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل�����ذوي الإع����اق����ة عن 
تقديرها الكبر جلهود املتطوعة 
عام  م���دي���ر  ال���غ���ي���ث  ���ش��ع��ي��د  رمي 
املواكبة  وم���ب���ادرت���ه���ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
يوؤكد  م����ا  ال���ه���ر  ع�����ام  ل����ربام����ج 
اخلا�س  القطاع  جهوجد  ت�شافر 
الداعمة   واجلهات  املوؤ�ش�شات  مع 
يعك�س متا�شك  ما  العاقة  لذوي 
املجتمع وتوحد اهتمامهم يف دمج 
وتاأكيد  وت��ق��ب��ل��ه��م  الع���اق���ة  ذوي 

بدبي يف مركز  دبي جاردن �شنرت  
�شارع ال�شيخ زايد.

الغيث  �شعيد  رمي  ال�شيدة  وقالت 
مواكبة   : امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام  م��دي��ر 
والإن�شانية  ال�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود 
المارات  يف  الإع��اق��ة  ذوي  لدعم 
منتجات  لب�����راز  امل��ع��ر���س  ن��ق��ي��م 
ال�شغار  ال��ت��ج��ار  م��ن  ت��اج��را   50
واملواهب  الع��اق��ة  ذوي  فئة  م��ن 
املوؤ�ش�شة  اخلا�شة وم�شاهمة  من 
يف دعم وحتقيق مبادرة جمتمعي 
اطلقها  ال��ت��ي  للجميع  م��ك��ان   ..
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 

وطالبة  طالبا   50 فيه   ي�شارك 
و9 من مراكز ذوي الإعاقة على 
م�شتوى الدولة ويقدم مايتجاوز 
منتجات  م��ن  خمتلف  منتج  األ��ف 
اأبنائنا من ذوي العاقة من ذوي 
تخ�شي�س  ومت  اخلا�شة  امل��واه��ب 
ك��ل طالب  ملنتجات  خ��ا���س  ج��ن��اح 
مبنتجات حمددة واأ�شعار حمددة 
اإج���م���ايل  م����ن   50% و����ش���ي���ع���ود 
املبيعات للطالب مبا�شرة ، و�شيتم 
الأكرث  ال��ط��اب  منتجات  عر�س 
بيع  منافذ  ف���روع  بجميع  مبيعاآ 
اإينبل مما يدعم مفهوم  موؤ�ش�شة 

بن ال مكتوم وحتويل مدينة دبي 
العاقة  ل��ذوي  �شديقة  بيئة  اىل 
بع�س  حت����وي����ل  ع����ل����ى  وال����ع����م����ل 
طموحات واأحام فئة اأبنائنا من 
 ، واقع ملمو�س  الإعاقة اىل  ذوي 
اأ�ش�س ومعاير  تعميم  من خال 
امل��ت��ب��ع��ة بنجاح  ال��ت��ج��اري  ال��دم��ج 
�شمن موؤ�ش�شة اينبل على معظم 
الع��اق��ة احلكومية  م��راك��ز  ذوي 
معر�س  اق��ام��ة  �شمن  واخل��ا���ش��ة 
ال����ذي  ن���وع���ه  م����ن  الول  اي���ن���ب���ل 

ي�شمن منتجات ذوي الإعاقة .
املعر�س  ان  ال��غ��ي��ث  وك�����ش�����ش��ف��ت 

ل��دي��ه��م ب�شكل  ال�����ش��غ��ر  ال��ت��اج��ر 
عملي ممنهج والعمل على حتقيق 
اأبنائنا  مثمر  جلميع  م�شتقبل 
�شمن  اخلا�شة  املواهب  ذوي  من 
التجاري  ال��دم��ج  اأه���داف  حتقيق 

ب�شكل �شحيح.
امل���ع���ر����س  ان  ال����غ����ي����ث  واك�����������دت 
الإعاقات  ل��ذوي  التجاري  للدمج 
تتعاون  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وان  ال��ذه��ن��ي��ة 
منطلق  من  اخلا�س  القطاع  مع 
بهم   ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة اخل���ا����ش���ة 
وتتعامل كيف تروج ملفهوم الدمج 
املتواجدين  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ت���ج���اري 
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العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/30  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كونال روبرت بوفايرد  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / حممد بال حممد علي بال وميثله:امل خمي�س دروي�س 
حممد البلو�شي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/282 
ال�شاعة  مدين كلي وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/9 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  10.00 �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1657  ا�ستئناف عمايل    
حممد  الباقر  حممد  حممد   -2 م�شطفى  ا�شامة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
����س.ذ.م.م  ادفان�شوفت    / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الباقر  
ا�شتاأنف/  النعيمي  قد  ال�شرهان  وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1858 عمايل جزئي بتاريخ:2016/9/28 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/3/13 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/2990 تنفيذ جتاري

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �شينكر  املنفذ �شده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/ابراهيم ال�شفار للنقل العام �س.ذ.م.م وميثله:ا�شماعيل 
ح�شن علي حممد اجلعبي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )65967( درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/82 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- احمد �شامل حممد احمد املن�شوري  جمهول حمل 
�س.م.ع  ال�شامي  الم��ارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )2049086.90( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3284 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ثاين بدر حممد احمد ال�شويدي  جمهول حمل 
�س.م.ع  ال�شامي  الم��ارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وق��دره )592682.57(  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/3176 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- فيجن �شيفتي �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/برايت كون�شبت ديتيك�شن ونظام احلماية �س.ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكبان  حم��م��ود  عبداملجيد  ومي��ث��ل��ه:ري��ا���س 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )259460(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/3188 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهم/1- نيو اأيرث للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ا�شوينى ناجارال 
�شاجانا با�شابا 3- �شركة نيو ايرث للمعادن م.م.ح  جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل وميثله:عبا�س م�شتت فندي املالكي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�شامن والتكافل 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17888932.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/692  تنفيذ عقاري   

دب��ي منطقة ح��رة ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  ب��رل  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
التنفيذ/كيو ب�شت غولد م.د.م.�س وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي 

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م ال�������ش���ادر يف ال����دع����وى رق�������������م:2016/506 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم الرب���ع���اء 
بتاريخ:2016/9/28   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )884785( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة حتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من 

تاريخ ن�شر هذا العان. 
2- ف�شخ عقد البيع �شند الدعوى .

بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/164 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ايكولب جلف م.م.ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
قد  ���س.ذ.م.م  والكيماوية  الطبية  للتجهيزات  التنفيذ/املزروعي  طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )4433336.54( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/3272 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهما/1- او�ش�س ارو للتجارة العامه ���س.ذ.م.م 2- جم�شاد 
�شريا اوتايل  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اولفر�شكو 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة 
اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34202( درهم بالت�شامن 
�شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/2741  جتاري جزئي

روي�شاند خيتاين  2- كومار  ���س.ذ.م.م  للتجارة  �شركة ح�شيمة  املحكوم عليهما/1-  اىل 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/10  
املدعي عليهما  بالزام  ���س.م.ع  ال�شامي  دبي  ل�شالح/بنك  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف 
بالت�شامن والتكافل ان ي�شلما للبنك املدعي كمية مقدارها )38842.86( كيلو جرام من 
ال�شكر املتفق عليه و�شفا وفقا لعقد ال�شلم �شند الدعوى او اداء قيمتها مببلغ وقدره 
)97107.15( درهم ف�شا عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما  املحاماة 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/230  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  النجم البي�س لعمال احلداد واللحام 2- حممد عمران  �شغر 
�شغر ح�شني �شودري 3- �شجاد انور حممد انور  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شركة ال�شعفار الوطنية للمقاولت �س.ذ.م.م وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والنفراد 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   128205( وق��دره  مببلغ 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/3/1 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/361  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد �شلطان خليفة الع�شم ال�شويدي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/10/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مديرها/فروز  وميثلها  ����س.ذ.م.م  للتجارة  مامز  ل�شالح/�شركة  اع��اه  املذكورة 
اكرب علي بوناوال ب�شحة ونفاذ عقد البيع احل�ش�س املوؤرخ يف:2013/4/25 والزام 
املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما 
. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  عدا ذلك من طلبات 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2209  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  م.م.ح  جمهول حمل  انرتنا�شيونال  �شي  ار  كيه   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ال�شركة العمانية للزيوت النباتية وم�شتقاتها ذ.م.م - فرع دبي  وميثله: عبداهلل 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها برد وت�شليم املدعي مبلغ وقدره )326.923.52( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم 
ال�شاعة 08.30 �س  امل��واف��ق  2017/3/1   الرب��ع��اء  ي��وم  . وح��ددت لها جل�شة  وامل�شاريف 
بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/138  جتاري جزئي

�شني   يافينغ   -2 ����س.ذ.م.م  التجارية  للو�شاطة  حافظ   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ او�شرام جي ام بي ات�س  وميثله: �شيف 
�شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )353.990( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2017/2/26  
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch2.D.19:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1390  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شكند هوم خلدمات متابعة املعامات �س.ذ.م.م - حاليا - �شكند هوم 
خلدمات رجال العمال - �شابقا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جنيب علي �شامل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  احلريبي وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر قد 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي  مبلغ وقدره )616.080 درهم( والفائدة القانونية 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال��ت��ام  ال�شداد  ت��اري��خ  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع 
املحاماة .   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00858/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 03/00864/2015  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: با�س بال�س للمقاولت العامة - �س ذ م م - فرع
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شروق لطاء املعادن - �س ذ م م  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�شي بالتي:

امل�شتاأنفة  وال��زم��ت  دره��م   769.093 مبلغ  ب�شداد  امل�شتاأنفة  ال��زام   -1
بامل�شاريف. 

2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00515/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : اني�س �شادا�شيفان بياي نارايانا�شادا�شيفان  

 مبا اأن املدعي : الرمل البي�س لدارة العقارات - �س ذ م م    
اأق��ام �شدكم الدعوى 02/00515/2017/���ش��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 2 كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد قيمة خمالفة تراخي�س للعدد الزائد 

عن امل�شموح به 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

الثاثاء   يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعانكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الرابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة   2017/2/21 امل��واف��ق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�شر  اي��ام من تاريخ  امل�شافة اىل ثاثة  اأم��ر بتق�شر مدة  ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11947 بتاريخ 2017/2/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00511/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : النجم الزرق خلدمات النرتنت 

مبا اأن املدعي : موؤ�ش�شة الوقاف و�شوؤون الق�شر   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00511/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ا�شتجد  قيمة  ب�����ش��داد  عليها  امل��دع��ي  ال����زام   - م��ال��ي��ة  مطالبة 
2016/5/16 وحتى تاريخ الخاء الفعلي 

اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/15 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  �شداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 40.000  2016/5/15 فرت�شد 

الإخاء يف 2016/2/23    
ايجارية للفرتة من 2015/9/15  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2016/5/15 و رغم اخطاره يف 2016/2/23  ميتنع عن ال�شداد.
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة 

وفقا لن�س املادة رقم )7( من العقد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��ان��ك��م  اإع����ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  ال��راب��ع��ة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة   2017/2/21
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة 
اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات
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تقام يوم غد بدبي القرعة الر�شمية لبطولة �شوق دبي 
احلرة لتن�س ال�شيدات التي تنطلق مناف�شاتها هذا العام 
الأحد 19 فرباير على �شتاد �شوق دبي احلرة للتن�س يف 

القرهود مب�شاركة اأملع جنمات التن�س يف العامل.
 5 فئة  �شمن  ال��ع��ام  ه��ذا  البطولة  لت�شنيف  ون��ظ��راً   
برميير فقد جرى تو�شيع القرعة لت�شمل 64 لعبة 
ي��وم م��ن موعدها  اإقامتها قبل  وت��ق��رر   ،32 ب��دًل م��ن 
امل���ح���دد. واأ�����ش����ار ����ش���اح ت��ه��ل��ك م���دي���ر ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
ا�شتقطاب بطولة العام لأف�شل الاعبات وتوافر تذاكر 
الأيام الثاثة الأوىل للحدث مقابل 75 درهما فقط، 
املاعب اجلانبية،  اإىل جميع  املجاين  للدخول  اإ�شافة 
مل��ت��اب��ع��ة عرو�س  ال��ف��ر���ش��ة  ل��دي��ه��م  اأن اجل��م��ي��ع  واأك�����د 
اأف�شل لعبي ولعبات التن�س يف العامل.  ومن املتوقع 
ملتابعة  كبر  ج��م��اه��ري  بح�شور  احل���دث  يحظى  اأن 
مبارياته والتمتع بفعالياته الجتماعية املتنوعة التي 
اخلام�شة  ال�شنوية  بالذكرى  الحتفالت  مع  تتزامن 
حيث  احل��رة،  دب��ي  �شوق  بطولة  لنطاقة  والع�شرين 
بربامج  اأ���ش��ب��وع��ني  م���دى  ع��ل��ى  التن�س  ق��ري��ة  �شتحفل 
ترفيهية ومو�شيقية م�شلية، و�شيحظى اجلمهور داخل 
املاعب وخارجها بفر�شة للح�شول على تواقيع جنوم 
التن�س ومتابعة جمريات احلدث مبا�شرة عرب �شا�شات 
ت�شمل  التي  الأخ���رى  الأن�شطة  م��ن  وغ��ره��ا  �شخمة، 
يوم الأطفال واأم�شية ال�شيدات والعديد من املناف�شات 
تذاكر  فيها  الفائزين  متنح  والتي  للجمهور  املوجهة 
البطولة  فعاليات  وت�شمل  النهائي.  حل�شور  جمانية 
جمدداً يوم ال�شيدات الذي يقام الثاثاء 21 فرباير، 
وت���وج���ه ال���دع���وة خ��ال��ه ل��ل�����ش��ي��دات ل��ل��ت��اأن��ق وح�شور 
احلدث باأجمل الثياب للم�شاركة يف م�شابقة اأف�شل زي 

ال�شاعة 6 م�شاًء، من اأجل الفوز بجوائز قيمة تت�شمن 
تذاكر جمانية للنهائي ودعوة ح�شرية حل�شور حفلة 
لعبات التن�س واللتقاء بالنجمات املف�شات. و�شيكون 
جمهور احلدث على موعد مع م�شابقة جديدة يف يوم  
مع  ���ش��ورة  يلتقط  زائ���ر  ك��ل  �شيحظى  اإذ  النهائي  رب��ع 
 25 ب��ال��ذك��رى  يحتفي  لع��ب  ُيظهر  ال���ذي  الت�شميم 
عرب  وين�شرها  التن�س  قرية  يف  الرجال  تن�س  لبطولة 
ان�شتغرام، تويرت اأو في�س بوك، بفر�شة للقاء الفائزة يف 
ربع النهائي ومرافقتها اإىل قاعة الاعبات بعد املباراة. 
وي�شتطيع اجلمهور خال الأيام الأربعة الأوىل لتن�س 
ال�شيدات والأيام الثاثة الأوىل لتن�س الرجال امل�شاركة 
يف م�شابقة �شيلفي �شوق دبي احلرة عن طريق التقاط 
�شورة �شيلفي تظهر ربطة املع�شم والقيام بن�شرها على 

�شفحتي البطولة يف اإن�شتغرام وتويرت من اأجل الفوز 
على  التفا�شيل  م��ن  امل��زي��د  وتتوافر  النهائي،  بتذاكر 
�شفحة احلدث يف في�س بوك.  وقال كومل ماكلوكلني 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب 
واملنظمة  املالكة  اجلهة  احل��رة،  دب��ي  ل�شوق  التنفيذي 
للبطولة: نتطلع اإىل حدث ممتع اآخر هذا العام ونحن 
التي  الرجال  تن�س  لبطولة  الف�شي  باليوبيل  نحتفي 
انطلقت يف عام 1993، ومل يتبقى �شوى يومني على 
بفعاليات  احلافل  ال�شيدات  مناف�شات  اأ�شبوع  انطاق 
لقاء  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��ف��ر���ش��ة  �شتتيح  م��ت��ن��وع��ة  واأن�����ش��ط��ة 
جنماته والتفاعل مع الاعبات، والتمتع باأجواء رائعة 
الإذاعة  �شبكة  وتقدم حمطة  احل��دث.  اأ�شبوعي  ط��وال 
فر�شة  فيها  الفائزين  اأخ��رى متنح  م�شابقات  العربية 

الفر�شة  �شتتاح  كما  ال��ن��ه��ائ��ي،  ت��ذاك��ر  على  احل�����ش��ول 
جلميع اأفراد اجلمهور على املدرجات للم�شاركة يومياً 
باجتاه  �شرتمى  حيث  وارب���ح،  ال��ك��رة  اأم�شك  مب�شابقة 
اجلمهور عدد من كرات التن�س قبيل انطاق مواجهات 
الفرتة امل�شائية، وي�شتطيع كل م�شجع ينجح يف التقاط 
الكرة ا�شتبدالها بجائزة قيمة مقدمة من الرعاة لدى 
الذي  جناح �شوق دبي احل��رة، و�شيح�شل �شعيد احلظ 
مي�شك بالكرة الف�شية على دعوة ا�شت�شافة له يف جناح 
الفر�شة  و�شتتاح  امل�����ش��اء.     خ��ال  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار 
ل��ع�����ش��اق ال��ت��ن�����س روؤي����ة جن��م��ات��ه��م امل��ف�����ش��ات ع��ن كثب 
فرباير   19 الأح��د  يومي  توقيعاتهن  على  واحل�شول 
 10.30 ف��رباي��ر   20 والإث��ن��ني  �شباحاً   11 ال�شاعة 
�شباحاً، والإثنني 27 فرباير عند ال�شاعة 1.00 بعد 

الظهر يف متجر �شوق دبي احلرة يف قرية التن�س.
دبي  �شوق  لبطولة  رئي�ض  مورجان  بي  جي 

احلرة للتن�ض
ورحبت �شوق دبي احلرة باأحدث املن�شمني اإىل  قائمة 
رعاة احلدث، بنك جي بي مورغان الدويل الذي يتخذ 
ل��ه، وال���ذي �شيوفر دعما  ال��ولي��ات املتحدة م��ق��راً  م��ن 
التي تركز على  وامل��ب��ادرات  الربامج  ل�شل�شلة من  هاماً 
بناء عاقات جمتمعية قوية من خال البطولة مثل 
تعد من  التي  الأط��ف��ال  ليوم  م��ورغ��ان  بي  فعالية جي 
اأبرز برامج احلدث للتوا�شل مع املجتمع نظراً مل�شاركة 
اأطفال املدار�س يف الدولة يف جل�شات تن�س  الآلف من 
العاملي  الت�شنيف  م��ت�����ش��درات  م��ع  ول��ق��ائ��ه��م  تفاعلية 
تن�س حقيقية لأول  اأج��واء  الفر�شة لهم عي�س  لإتاحة 
مرة. من جانبه قال �شجورد لينارت، كبر م�شوؤويل بنك 
جي بي مورغان يف ال�شرق الأو�شط وتركيا وافريقيا: 
"يلتزم جي بي مورغان جتاه منطقة ال�شرق الأو�شط 
منذ ثمانني عاماً، ونحن �شعداء برعايتنا لبطولة �شوق 

دب��ي احل��رة جم��دداً ه��ذا العام ال��ذي ي�شادف الذكرى 
25 لنطاقة هذا احلدث الرائع، ونهدف من خال 
اإيجابي يف املجتمع."   تقام  اأن يكون لنا وقع  رعايتنا 
بطولت �شوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س التي متلكها 
وتنظمها �شوق دبي احلرة، حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي. وجتري مناف�شاتها  رئي�س جمل�س 
وت�شتهل   م��ار���س.  فرباير4-   19 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تنطلق ع��ل��ى ���ش��ت��اد ال�����ش��وق احل����رة يف 
ال�شيدات  مبناف�شات  ف��رباي��ر   19 يف  ب��دب��ي  ال��ق��ره��ود 
 500 فئة  م��ن  ال��رج��ال  بطولة  تليها   ،)5 )برميير 
عاملياً  الأول  امل�شنف  فيها  وي�����ش��ارك  ف��رباي��ر،   27 يف 
اآندي موراي، وروجيه فيدرر، بطل اأ�شرتاليا املفتوحة 
الثالث  وامل�شنف  م��رات،  �شبع  دب��ي  لقب  واحل��ائ��ز على 
من  بثاث  والفائز  دب��ي  لقب  حامل  فافرينكا،  �شتان 
برديت�س  وتوما�س  الكربى،  الأرب��ع  البطولت  األقاب 

وجايل مونفيل�س. 

ت�����ش��ه��د م��ي��اه ب��ح��رة امل���م���زر يف دب����ي ب���داي���ة من 
ال��ي��وم -ال�شبت-  ال��ع��ا���ش��رة م��ن ���ش��ب��اح  ال�����ش��اع��ة 
املائية  للدراجات  دب��ي  �شباق  مناف�شات  انطاق  
 )2017 الإم��ارات  الرابعة من بطولة  )اجلولة 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  ينظمه  وال����ذي 
يف  البحرية  ال�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  البحرية 

املو�شم الريا�شي 2017-2016.
مت�شابقا   70 م��ن  اأك���رث  ال��ي��وم  ال�شباق  ويجمع 
املائية  ال���دراج���ات  ري��ا���ش��ة  مي��ث��ل��ون نخبة جن���وم 
اإ�شافة  العامليني ج���اءوا م��ن ح��ول ق���ارات ال��ع��امل 
اإىل اأبطال الدولة ممن متيزوا يف هذه الريا�شة 
من  العديد  يف  ال��ع��امل  اأب��ط��ال  يتناف�شون  ���ش��وف 
ت��ب��داأ عند  ف��رتت��ني �شباحية  م���دار  ال��ف��ئ��ات على 

ويتناف�س  ظ��ه��را.  ال��ث��ان��ي��ة  يف  وتنطلق  وم�����ش��ائ��ي��ة  �شباحا  ال��ع��ا���ش��رة 
ه��ي واقف  ف��ئ��ات   8 األ��ق��اب  ال�شبت على  ال��ي��وم  ال�شباق  امل�����ش��ارك��ون يف 
نا�شئني )2 �شرتوك( من 10-16 �شنة وواقف حمرتفني -جي بي 
�شتوك  وجال�س  �شتوك  مبتدئني  وجال�س  اك�شبرت  حم��دود  وواق��ف 
اك�شبرت وجال�س حمرتفني -جي بي وفئة احلركات ال�شتعرا�شية 

)فري  �شتكايل( اإ�شافة اإىل فئة الألواح الطائرة املائية.
وم�شائية  �شباحية  ف��رتي��ن  على  -ال�����ش��ب��ت-  ال��ي��وم  املناف�شات  وت��ق��ام 
اإج��راء التجارب احلرة جلميع امل�شاركني وملدة ل تزيد عن  ي�شبقهما 
45 دقيقة على اأن تنطلق الفرتة الأوىل عند العا�شرة والربع �شباحا 
ال�شاعة  مت��ام  يف  الثانية  الفرتة  تنطلق  فيما  فقط  فئات   6 وت�شمل 

الثانية ظهرا وت�شمل 8 فئات.
ويتطلع بطلنا ال�شاعد �شلمان يون�س األعو�شي اإىل ا�شتمرار تاألقه يف 
املطلقة  واملحافظة على �شدارته  اك�شبرت   واقف حمدود  مناف�شات 
اأكرث عن مناف�شيه يف  180 نقطة والبتعاد  العام بر�شيد  للرتتيب 
بينهم  وم��ن  الأوىل  للمرة  املو�شم  ه��ذا  فيها  ي�شارك  التي  الفئة  ه��ذه 
فيما  )الثالث(  ديري  اتيا  واملجري  )الثاين(  املطوع  �شامل  الكويتي 
املركز  زاحفا من  بقوة  للتقدم  �شلطان عي�شي احلمادي  ي�شعي بطلنا 

الرابع لقتحام مثلث ال�شدارة.
�شدارة  على  املحافظة  اإىل  اأي�شا  األعو�شي  يون�س  �شلمان  ي�شعي  كما 
وتو�شيع  نقطة   173 بر�شيد  نا�شئني  واق���ف  لفئة  ال��ع��ام  الرتتيب 
احلمادي  عي�شي  �شلطان  ال�شاعد  بطلنا  ماحقيه  اق��رب  مع  الفارق 
بطلنا  يتحفز  بينما  نقطة   166 بر�شيد  الثاين  املركز  يحتل  ال��ذي 
عبد اهلل عبد الرحمن احلمادي اإىل الدخول يف دائرة املناف�شة بقوة 
على املركز الأول حيث يحتل املركز الثالث حاليا بر�شيد 144 نقطة. 
جنم  يلمع  ال�شتعرا�شية  احل��رك��ات  فئة  البطولة  فئات  اأ�شعب  ويف 
بطلنا العاملي را�شد علي املا مت�شدر الرتتيب العام بالعامة الكاملة 
بر�شيد 180 نقطة حيث ي�شعي اإىل الفوز اليوم وح�شم اللقب مبكرا 
ليتقدم بفارق مريح عن اقرب ماحقيه املت�شابق القطري فهد ثاين 
الهاملي �شاحب املركز الثاين ومن بني الأ�شماء التي من املنتظر اأن 
تظهر يف احلدث جنوم الألواح املائية مناع حبيب املرزوقي ورا�شد علي 

احمد  اهلل  وع��ب��د  اجل�شمي 
امل���ا ���ش��ال��ح وح�����ش��ر حممد 
وعبود  م��اج��د  و  ال��ف��ا���ش��ي 
وحبيب  ع���و����ش���ي  ن���ا����ش���ر 

املرزوقي.
�شتوك  ج���ال�������س  ف���ئ���ة  ويف 
املت�شابق  يتطلع  اك�شبرت 
هذه  يف  الوحيد  الإم��ارات��ي 
ال��ف��ئ��ة ع��ل��ي حم��م��د يو�شف 
املركز  لتحقيق  ال��ل��ن��ج��اوي 
اليوم  ال�������ش���ب���اق  يف  الأول 
امل��ن��اف�����ش��ة على  وم��وا���ش��ل��ة 
العام  للرتتيب  الأول  املركز 

نقطة   149 بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حاليا  يحتل  حيث  الفئة  لهذه 
را�شد  القطري  املت�شابق  الأول  املركز  14 نقطة عن �شاحب  وبفارق 
املناعي مت�شدر الرتتيب العام ويت�شدر فئة جال�س مبتدئني �شتوك 
زيد  الكويتي  يليه  نقطة   168 بر�شيد  ال��ك��واري  �شلطان  القطري 

الزيدي ثانيا ثم بطلنا حمد اللنجاوي ثالثا.
املت�شابقني  ب��ني  منح�شرة  حمرتفني  واق��ف  فئة  يف  املناف�شة  وت��ب��دو 
الفرن�شي �شتيفان دوالياك )املت�شدر( والربيطاين كري�س ويلكين�شون 
)الثاين( والفرن�شي لودفيك كامونت )الثالث( بينما ينفرد ب�شدارة 
فئة جال�س حمرتفني املجري كازا جورجي بفارق �شئيل مع الكويتي 
حممد اإبراهيم بوربيع �شاحب املركز الثاين ومواطنيه يو�شف العبد 
الرزاق وعبد اهلل فا�شل الثالث والرابع على التوايل ويربز يف قائمة 
وحممد  الطاير  ورا���ش��د  املن�شوري  حممد  اأبطالنا  اليوم  امل�شاركني 

حم�شن و�شعود خوري.
واأك����د ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي م�����ش��رف ع���ام ال�����ش��ب��اق��ات يف ن���ادي دبي 
مع  بالتن�شيق  الرتتيبات  كافة  اكتمال  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
كافة اجلهات الداعمة واملوؤ�ش�شات الوطنية الراعية  ومن بينها بلدية 
دبي ق�شم اإدارة املنطقة ال�شاحلية والقنوات املائية باإدارة البيئة والتي 
مل متانع يف اإقامة احلدث وتوفر فر�س النجاح له والقيادة العامة 
ل�شرطة دبي ممثلة يف ق�شم الإنقاذ البحري يف الإدارة العامة للنقل 

والإنقاذ ب�شرطة دبي .
وقال القمزي اأن مناف�شات �شباق دبي للدراجات املائية اجلولة الرابعة 
من بطولة الإمارات 2017 اليوم  -ال�شبت- تت�شمن فرتتني  الأوىل 
�شباحية وتبداأ يف العا�شرة والن�شف وت�شمل 6 فئات هي جال�س �شتوك 
مبتدئني وواقف حمدود اك�شبرت وجال�س �شتوك اك�شبرت وواقف 
النطاقة  وي�شبق  حم��رتف��ني  وجال�س  نا�شئني  وواق���ف  حم��رتف��ني 

اإقامة التجارب الر�شمية اخلا�شة بكل فئة على كور�س ال�شباق.
عند  -ال�شبت-  اليوم  )امل�شائية(  الثانية  الفرتة  تنطلق  كما  واأ�شاف 
الطائرة  املائية  الأل���واح  هي  فئات   8 وت�شمل  ظهرا  الثانية  ال�شاعة 
�شتوك  وجال�س  اك�شبرت  حم��دود  وواق��ف  مبتدئني  �شتوك  وجال�س 
اك�����ش��ب��رت وواق����ف حم��رتف��ني وواق����ف نا�شئني وج��ال�����س حمرتفني 

لي�شدل  ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  احل���رك���ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شتار بعدها على فعاليات اجلولة الأوىل ويتم 

تتويج الأبطال بنهاية احلدث.
دعوة اجلمهور

ال�شباق  ع���ام  م�����ش��رف  امل���ري  غ���امن خمي�س  وج���ه 
الدعوة اإىل اجلمهور الكرمي اإىل متابعة فعاليات 
الرابعة من  املائية اجلولة  �شباق دبي للدراجات 
قوية  مبناف�شات  وال���ش��ت��م��ت��اع   2017 ب��ط��ول��ة 
ومثرة بني اأف�شل جنوم ريا�شة الدراجات املائية 
اأبطال الدولة يف  اإىل  وتقدمي ال�شند والت�شجيع 
مع  كعبهم  علو  اثبتوا  وال��ل��ذي��ن  الريا�شة  ه��ذه 
ال�شباق يف  مكان  اأن  وق��ال  الأج��ان��ب.  مناف�شيهم 
يتميز  مثاليا  مائيا  م�شطحا  يعد  املمزر  بحرة 
بالأن�شابية و�شهولة و�شول اجلمهور اإليه ف�شا عن مائمة امل�شاهدة 
من جميع الزوايا مما يجعل الفر�شة موؤاتية لنجاح الفعالية خا�شة 

وان املكان يقع يف منطقة رائعة وخابة.
81

بتاريخ طويل وحافل  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  يرتبط 
مع الربا�شات البحرية مبختلف اأنواعها يف الدولة واملنطقة وال�شرق 
الأو�شط حيث كان النادي �شباقا لإقامة وتنظيم واإ�شهار العديد من 
الفئات وال�شباقات منذ تاأ�شي�س النادي يف اخلام�س من �شهر مايو عام 

 .1988
ونظم النادي اأول �شباقات الدراجات املائية عام 1990 وانطلق بعدها 
يف ا�شت�شافة العديد من الأحداث والتي اأ�شهمت فيما بعد يف تكوين 
قاعدة متميزة من اأبطال الريا�شات البحرية حيث ي�شل اليوم عدد 

ال�شباقات التي نظمها النادي اإىل ال�شباق رقم 81.
 8

من  الرابعة  )اجل��ول��ة  املائية  للدراجات  دب��ي  �شباق  مناف�شات  ت�شمل 
بطولة الإمارات 2017( اليوم 8 فئات هي جال�س مبتدئني �شتوك 
وت�شتمر  )8 دقائق( وواقف حمدود اك�شبرت ومدتها )10 دقائق( 
حمرتفني  وواق��ف  دقيقة(   12( ومدتها  اك�شبرت  �شتوك  وجال�س 
2- �شرتوك ومدتها  -جي بي ومدتها )12 دقيقة( وواق��ف نا�شئني 
على  دقيقة(   15  ( ومدتها  بي  -ج��ي  مرتفني  وجال�س  دق��ائ��ق(   8(
املائية  الطائرة  الأل���واح  فئتي  مناف�شات  امل�شائية  الفرتة  يف  تقام  اأن 

واحلركات ال�شتعرا�شية ومينح كل م�شارك دقيقتني فقط.
 14

من  الرابعة  )اجل��ول��ة  املائية  للدراجات  دب��ي  �شباق  فئات  يف  ي�شارك 
مت�شابقا ميثلون   70 يزيد عن  ما  اليوم   )2017 الإم���ارات  بطولة 
العديد من البلدان من بينهم الأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية 
اأب���ط���ال رو���ش��ي��ا والوليات  اإىل ج��ان��ب  وال��ك��وي��ت وق��ط��ر وال��ب��ح��ري��ن 
والنم�شا  والت�شيك  وامل��ج��ر  وفرن�شا  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة 
وا�شبانيا والدمنارك واليابان واإيران اإ�شافة اإىل جنومنا اأبطال هذه 

الريا�شة.

نادي احلمرية ي�شارك يف الي�م الريا�شي ال�طني
 " الوطني  الريا�شي  " اليوم  بال�شارقة يف برامج وفعاليات  الثقايف  الريا�شي  �شارك نادي احلمرية 

الذي اأقيم اأم�س الول حتت �شعار " الإمارات جتمعنا " .
ونظم النادي بهذه املنا�شبة عددا من الفعاليات �شارك فيها 420 من اأهايل منطقة احلمرية بجانب 
املدار�س والداوائر احلكومية واملناطق املجاورة وجمعه ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية 
ادارة النادي  الريا�شي الثقايف و�شامل غامن ال�شام�شي نائب رئي�س جمل�س الدارة واأع�شاء جمل�س 

وعدد ال�شخ�شيات املجتمعية والريا�شية.
املجتمعية  امل�شوؤولية  اإط��ار  تاأتي يف  املنا�شبة  النادي يف هذه  اأن م�شاركة  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شار جمعه 

و�شعيه لرت�شيخ الفعاليات الريا�شية وامل�شاركات لتكون الريا�شة اأ�شلوب حياة .
واأكد اأهمية اليوم الريا�شي الوطني الذي يهدف اىل تعزيز التاحم واإبراز قيم املحبة واملودة بني 

اجلميع مبا يف ذلك الأفراد واجلهات واملوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة.

�شاركت �شجايا فتيات ال�شارقة يف فعاليات اليوم الريا�شي 
الوطني الذي اأقيم يف واجهة املجاز املائية يف ال�شارقة، 
حيث نظمت يف هذا اليوم �شجايا فتيات ال�شارقة العديد 
من الفعاليات الريا�شية لن�شر ثقافة الريا�شة ب�شكل عام 
�شمو  تدعمها  والتي  ب�شكل خا�س،  الن�شائية  والريا�شة 
املجل�س  رئي�س  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 
نفذتها  التي  الأن�شطة  وم��ن  الأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى 
الوطني،  الريا�شي  اليوم  ال�شارقة خال  �شجايا فتيات 
هما  اخلر  عام  مع  تزامناً  خريان  ريا�شيان  ن�شاطان 
ر���ش��م امل���اك���م وخ���ط���وات م��ب��ت�����ش��م��ه، ا���ش��ت��ه��دف��ا �شرائح 
املجتمع كافة، واأطفال اخلدمات الإن�شانية، اإ�شافة اإىل 

فعالية القفز احلر، واملع�شكر الريا�شي، ف�شًا عن بيع 
الع�شائر من �شجايا كافيه، وتخ�شي�س ريعها لاأعمال 

اخلرية، بالتزامن اأي�شاً مع عام اخلر.
هو  الوطني  الريا�شي  اليوم  ان  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها   كرمية  م��ب��ادرة 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الأوملبية  اللجنة  اإ����ش���راف  دب���ي، وحت���ت  ح��اك��م  ال�����وزراء 
والريا�شة،  ال�شباب  لرعاية  العامة  والهيئة  الوطنية، 
املجال�س  م��ن  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  جميع  ومب�شاركة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ودب���ي وال�����ش��ارق��ة، ف�����ش��ًا عن 

الأندية، والأعمال التطوعية من عامة النا�س. 

والكاريبي  وال��و���ش��ط��ى  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اأم��ري��ك��ا  احت����اد  �شيبحث 
ل�شت�شافة  م�شرتك  بطلب  التقدم  اإمكانية  )الكونكاكاف( 
نهائيات كاأ�س العامل 2026 لكرة القدم وقال رئي�س الحتاد 
اإن اجلدار املخطط لبنائه على احلدود بني الوليات املتحدة 

واملك�شيك لن ي�شكل عائقا اأمام هذا الأمر.
�شاعات  بعد  لرويرتز  الهاتف  عرب  مونتالياين  فيكتور  وق��ال 
على  �شي�شجع  اأن��ه  عن  )الفيفا(  ال��دويل  الحت��اد  من حديث 
بني  م�����ش��رتك  ع��ر���س  ت��ق��دمي  اإن  للبطولة  م�����ش��رتك  تنظيم 
اأحد اخليارات لكنه مل  الوليات املتحدة واملك�شيك وكندا هو 
ي�شتبعد اأي�شا اإقامة بع�س مباريات البطولة يف دول يف اأمريكا 
رئي�س  ملونتالياين  وبالن�شبة  الكاريبي.  منطقة  اأو  الو�شطى 
الكونكاكاف فاإن ترحيب الفيفا بتنظيم م�شرتك وزيادة عدد 
املنتخبات اإىل 48 بدل من 32 يعني اأن اإقامتها يف اأكرث من 
وجود  م��ع  مونتالياين خا�شة  وق��ال  اأم��ر منطقي.  ه��و  دول��ة 
48 منتخبا وزيادة البنية التحتية املطلوبة لي�س من ناحية 
الإ�شتادات لكن اأماكن التدريب والفنادق وكل الأ�شياء الأخرى 
اأك��رث قريبة جغرافيا  اأو  دول  ث��اث  البطولة يف  اإق��ام��ة  ف��اإن 
�شيكون اأمرا معقول. "رمبا قريبا هنا يف الكونكاكاف �شنجل�س 

للتحدث و�شرى كيف �شت�شر الأمور.
اإن الحتاد الدويل رمبا  وقال جياين انفانتينو رئي�س الفيفا 

ي�شجع على تنظيم كاأ�س العامل 2026 يف اأكرث من دولة.
القت�شادية  الناحية  اإىل  اأن ننظر  واأ�شاف مونتالياين يجب 

اأي�شا والتفكر يف املكا�شب املالية لكني اعتقد اأن الحتمالت 
ل نهائية ولكي اأكون �شريحا فعندما يكون لديك العديد من 

املباريات فا ميكنك غلق الباب اأمام اأي فر�شة.
وت�شت�شيف رو�شيا كاأ�س العامل 2018 بينما تقام النهائيات يف 
2022 يف قطر.  واحتاد الكونكاكاف هو الأقرب ل�شت�شافة 
اإقامة  2026 وفقا للوائح الفيفا التي ت�شتبعد  كاأ�س العامل 

البطولة يف اأوروبا اأو اآ�شيا بهذه ال�شرعة.
اأقيمت  بينما   1994 يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اأم��ري��ك��ا  وا���ش��ت�����ش��اف��ت 
بينما  و1986   1970 عامي  املك�شيك  يف  مرتني  البطولة 
تنظيم  يف  جنحت  لكنها  مطلقا  النهائيات  كندا  ت�شت�شف  مل 
كاأ�س العامل لل�شيدات يف 2015. وقال �شونيل جولتي رئي�س 
الحت���اد الأم��ري��ك��ي اإن الحت���اد مل ي��ق��رر بعد ت��ق��دمي عر�س 

منفرد ل�شت�شافة البطولة اأو م�شرتك مع كندا واملك�شيك.
الذي اقرتح  املثر للجدل  اأن اجل��دار  اإىل  واأ�شار مونتالياين 
بني  احل��دود  على  اإقامته  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
له  ي��ك��ون  ل��ن  ال�شرعية  غ��ر  الهجرة  ملنع  واملك�شيك  اأم��ري��ك��ا 
تاأثر �شلبي على احتمال تقدمي عر�س م�شرتك من املنطقة 

ل�شت�شافة البطولة.
وقال مع عدم اإغفال ال�شيا�شات التي حتدث يف هذا اجلزء من 
العامل. ترامب كان ي�شاند دائما الأحداث العاملية والريا�شية 
يف م�شرته كرجل اأعمال. غر واثق من احتمال تغيره هذا 

الأمر الآن كرئي�س.

االإمارات جوالت  رابع  يف  مت�شابقا   70

بحرية املمزر م�شرح �شباق دبي للدراجات املائية الي�م
اأبطالنا يناف�شون جنوم العامل على األقاب 8 فئات

�شحب قرعة بط�لة �ش�ق دبي احلرة املفت�حة لتن�ض ال�شيدات غدًا

�شجايا فتيات ال�شارقة ت�شارك يف 
فعاليات الي�م الريا�شي ال�طني

الك�نكاكاف يفكر يف طلب م�شرتك 
ل�شت�شافة م�نديال 2026
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ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  ت��ق��دم حم��م��د 
للم�شارعة  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س 
بال�شكر  بوك�شينج  والكيك  واجلودو 
الر�شيدة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وال���ت���ق���دي���ر 
جهودها  على  ال�شيا�شية  وللقيادة 
وال�شباب  الريا�شة  لقطاع  ودعمها 

يف خمتلف مدن ومناطق الدولة .
واأ�شاف عقب م�شاركة فرق الحتاد 
يف فعاليات اليوم الريا�شي الوطني  
ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل �شمن 
احتفالت دول جمل�س التعاون لدول 
الريا�شي،  باليوم  العربية  اخلليج 
وم�������ن خ�������ال الأ������ش�����ب�����وع امل����وح����د 
ل��ل��ي��وم ال��ري��ا���ش��ي ال���وط���ن���ي ب���دول 
املجل�س،بان امل�شاركة الوا�شعة مثلت 
الإمارات  ملجتمع  ح�شاريا  انعكا�شا 
الريا�شي  ال���ي���وم  ف��ك��رة  ب��اع��ت��ب��ار   ،
ال��وط��ن��ي م��ا ه��ي ���ش��وي ���ش��ورة حية 
القيادة  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��ت��اح��م 
املنا�شبة  حت��ول��ت  وم��ع��ه��ا  وال�����ش��ع��ب 
الريا�شية ، لتظاهرة �شعبية يف حب 
ال��وط��ن وال��ق��ي��ادة.  واأ���ش��اف رئي�س 
احتاد الإمارات للم�شارعة واجلودو 
الذي  الدعم  اإن  بوك�شينج  والكيك 
حافزا  ي�شكل  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ي��ج��ده 
ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني ال���ذي���ن ت��ف��اع��ل��وا مع 

البيت  ام��ت��داد ح���دود  احل���دث على 
امل��وح��د وال���ذي �شيكون له  ال��واح��د 
لتحقيق  ريا�شيينا  على  انعكا�شاته 
التناف�س  �شاحات  يف  امل��رات��ب  اأع��ل��ى 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
احلقيقي  التاحم  ترجمه  بجانب 
التعاون،  جم��ل�����س  دول  اأب���ن���اء  ب���ني 
وال�شحة  ال��ري��ا���ش��ة  قيمة  وع��ك�����س 
اإعائها ون�شر ثقافتها يف  و�شرورة 
م�شتقبل  على  للحفاظ  جمتمعاتنا 
اأج��ي��ال��ن��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا اأ���ش��ل��وب حياه 
م��ب��ادرة تخ�شي�س  اإن   : واأ���ش��اف   ..
م�شتوى  على  مفتوح  ري��ا���ش��ي  ي��وم 
ال�شمو  ق��ب��ل ���ش��اح��ب  ال���دول���ة م���ن 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال������وزراء ح��اك��م دب���ي " رع����اه اهلل " 
اأكدت  والتي  رائعة  ح�شارية  لفكرة 
م���دى اله��ت��م��ام واحل��ر���س الكبر 
لهذا  الر�شيدة  القيادة  توليه  الذي 
الهادفة  امل���ب���ادرات  بتعزيز  ال��ق��ط��اع 
املجتمع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  ال���ت���ي حت��ف��ز 
النافعة  اليجابية  املمار�شات  على 
والقيم  امل����ب����ادئ  اأ����ش���م���ى  وت���ر����ش���خ 
ال��ري��ا���ش��ة وجعلها  ����ش���اأن  ،واإع������اء 
جميع  عند  اليومية  حلياتنا  من��ط 
ال���ف���ئ���ات وم���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع على 
تفاعلوا  وال��ذي��ن  ال��دول��ة  م�شتوى 
مع املبادرة التي �شكلت لوحة رائعة 

بكافه ماعب و�شاحات الوطن.
واختتم اإن �شعار "الإمارات جتمعنا" 
ج�������ش���د ال���ك���ث���ر م����ن ق���ي���م ال����وف����اء 
اأب��ن��اء الإم����ارات واملقيمني من  ب��ني 
الأ�شقاء والأ�شدقاء الذين تفاعلوا 
الكرمية،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ب���ادرة  م���ع 
لتوؤكد الريا�شة باأنها لغة م�شرتكة 
ب����ني ال�������ش���ع���وب ، م�����ش��ي��دا ب���ال���دور 
اليجابي لكافة اجلهات وموؤ�ش�شات 
الق���ت�������ش���اد ال���وط���ن���ي والحت�������ادات 
وال�شركات  ال��ري��ا���ش��ي��ة  والأن����دي����ة 
املبادرة  لتلك  وال��داع��م��ة  ال��راع��ي��ة 

التي حققت الكثر من الأهداف .

ال�شبعة  ال����دراج����ني  ف���ري���ق  اخ��ت��ت��م 
جميع  خالها  جابوا  التي  رحلتهم 
اأبوظبي  وانتهت يف  ال��دول��ة  اإم���ارات 
���ش��ب��اح ام�����س اجل��م��ع��ة ع��ن��د �شارية 
ال��ع��ل��م ع��ل��ى ك��ا���ش��ر الأم������واج وذلك 
الريا�شي  ال����ي����وم  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الوطني وترجمة لتوجيهات �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ب��اأن يكون ي��وم 16 ف��رباي��ر م��ن كل 

عام يوم الريا�شة الوطني.
برعاية  الرحلة  تنظيم هذه  وجرى 
هيئة تنمية وتطوير ال�شياحة يف راأ�س 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  اخل��ي��م��ة 
لل�شياحة  الفجرة  وهيئة  والثقافة 
والآثار ودائرة التنمية ال�شياحية يف 
والرتويج  ال�شياحة  ودائ��رة  عجمان 
ال��ت��ج��اري يف دب��ي واحت���اد الإم����ارات 
اليوم   - العليا  واللجنة  ل��ل��دراج��ات 
الريا�شي الوطني وجمل�س اأبوظبي 
الريا�شي  دب��ي  وجمل�س  الريا�شي 

العامة  القيادات   - الداخلية  ووزارة 
عبداهلل  الأع���م���ال  ورج���ل  لل�شرطة 

�شعيد النعيمي.
املبادرة تنظيم رحلة  وت�شمنت هذه 
من  ان��ط��اق��اً  الهوائية  ب��ال��دراج��ات 
العا�شمة  ح��ت��ى  ال���ف���ج���رة  اإم�������ارة 
خالها  ق��ط��ع  اأب���وظ���ب���ي  احل��ب��ي��ب��ة 
الدراجون ال�شبعة م�شافة 460 كلم 
دراج��ني جت�شيداً   7 اختيار  وقد مت 
وينتمي  ال�����ش��ب��ع  الإم�������ارات  لحت����اد 
الدراجون اإىل جن�شيات خمتلفة من 
وفرن�شا  اإفريقيا  وجنوب  بريطانيا 
هذه  وهدفت  والنيبال.  والدمنارك 
ممار�شة  املجتمع  تبني  اإىل  امل��ب��ادرة 
ال�شمنة  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  ال��ري��ا���ش��ة 
وتبعاتها باعتبار اأن الريا�شة م�شدر 
�شمن  يدخل  وهذا  لل�شعادة  رئي�شي 
مفهوم اأ�شعد �شعب واأ�شعد جمتمع.

ويرتجم اختيار اع�شاء الفريق نهج 
التعاي�س بني خمتلف اجلن�شيات يف 
الدولة التي تعترب منوذجاً يحتذى 
به يف العامل اأجمع وت�شامح الأديان 

والتعاي�س املجتمعي يف الدولة.
الرحلة  مل�شار  ارتفاع  اأعلى  اأّن  يذكر 
اإم���ارة الفجرة  850 م���رتاً يف  ه��و 

مروراً ب�شتى الت�شاري�س اجلغرافية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
م��ن ج��ب��ال وب��ح��ر و���ش��ح��راء وداخل 

15 حتى 17  امل��دن ابتداء من يوم 
مبعدل  ال��رح��ل��ة  وا�شتمرت  ف��رباي��ر 
ثاثة  مدار  على  يومياً  كلم   155

اأي����ام خ���ال ���ش��اع��ات ال��ن��ه��ار ملراعاة 
ل��اأم��ن وال�����ش��ام��ة وك��ان��ت البداية 
اإمارة  كل  الدولة يف  علم  من موقع 

واخ��ت��ت��م��ت يف م��ق��ع ع��ل��م ال���دول���ة يف 
العا�شمة اأبوظبي.

وخال الرحلة كان هناك تن�شيق مع 
ال�شياحية  والدوائر  الهيئات  جميع 
اإم�����������ارة ل���ت���ح���دي���د امل���ع���امل  يف ك�����ل 
والتعليمية  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
هذه  عند  التوقف  ليتم  والريا�شية 

املعامل لل�شرح والتف�شيل.
ال�شبعة  ال���دراج���ني  ف��ري��ق  وي��ت��األ��ف 
في�شل  وه��م  خمتلفة  جن�شيات  م��ن 
ونيكول�س  الإم����ارات  م��ن  النعيمي 
وراوث اأ�شتوبري من اململكة املتحدة 
وري���ن���ي���ت راي����ن����ور ودي�����ش��م��ون��د من 
جنوب اأفريقيا واأنا هانا من فرن�شا 

واأخراً هيلي من الدمنارك.
وقال هيثم مطر الرئي�س التنفيذي 
لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة 
الأ�شهر  خ����ال  ق���ام���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان 
املا�شية با�شت�شافة جمموعة كبرة 
يف  العاملية  الريا�شية  الأح���داث  من 
الإم�����ارة مب��ا يف ذلك  اأن��ح��اء  جميع 
للجولف  الأوروب����ي  التحدي  جولة 

وب���ط���ول���ة امل�������ش���ر اجل���ب���ل���ي ل����دول 
وطواف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

دبي العاملي للدراجات الهوائية.
واأ�شاف اأنه �شتتم ا�شت�شافة العديد 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الكربى  م��ن الأح�����داث 
واملغامرات  الريا�شات  جلذب ع�شاق 

من خمتلف اأنحاء العامل.
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م�������ش���ارك���ة  وت����اأت����ي 
احلدث  ه��ذا  يف  والثقافة  لل�شياحة 
الريا�شي  ال���ي���وم  اأّن  م���ن  اإمي����ان����اً 
ال��وط��ن��ي ي���ربز ق��ي��م امل��ح��ب��ة وامل����ودة 
بني �شرائح املجتمع كافة مبا يعك�س 
والتمازج  والن�شجام  الألفة  م�شاعر 
وتفاعلها  امل��ت��ع��ددة  ال��ث��ق��اف��ات  ب���ني 
يعك�س  ال������ذي  ال���ب���ن���اء  الإي����ج����اب����ي 
اإم��ارات��ن��ا من  بالتايل م��دى ت��راب��ط 
اأجل احلفاظ على منط حياة �شحي 
امل���ب���ادرة  ه����ذه  اأّن  خ��ا���ش��ة  وع��م��ل��ي 
املجتمعية  امل�شوؤولية  ثقافة  تر�شخ 
واملوؤ�ش�شات  الأف���راد واجل��ه��ات  ل��دى 
الوعي  لتحفيز  املختلفة  والهيئات 

باأهمية الريا�شة لدى اجلميع.

الدراج�ن ال�شبعة يختتم�ن رحلتهم ح�ل اإمارات الدولة بالتزامن مع الي�م الريا�شي ال�طني

الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ينظم 
يف ����ش���الت���ه ح��ال��ي��ا م��ع�����ش��ك��ره ال����دويل 
ل��اع��ب��ي ال��ت��اي��ك��ون��د وذل����ك ع��ل��ى مدى 
اأ����ش���ب���وع مب�����ش��ارك��ة لع���ب���ي  ل���ف���رق من 
واأوكرانيا  وكازخ�شتان  ورومانيا  رو�شيا 
الريا�شي   ال�شارقة  ن��ادي  فريق  بجانب 

للتايكواندو.
ويجري الاعبون يف املع�شكر  عددا من 
الأجهزة  وحتر�س  امل�شرتكة  التدريبات 
الفنية مبا فيها اجلهاز الفني والداري 
والداري  ح��امت  الوطني  امل���درب  بقيادة 
اأكرب  الاعبني  منح  اإىل  رم�شان  را�شد 
ال��ف��ر���س م��ن الح��ت��ك��اك م��ن اخلربات 

املتواجدة .
 ومن �شاأن لعبو التايكوندو اأن يدخلوا 
اأن ه���ي���اأ  نادي  اأج������واء ال���ت���دري���ب  ب��ع��د 
جمل�س  م��ن  ب��دع��م  الريا�شي  ال�شارقة 
ال�شارقة الريا�شي كافة الفر�س لجناح 

املع�شكر احلايل .
ويف ه���ذا ال�����ش��دد ق���ام ك���ل م���ن  عي�شى 
هال احلزامي اأمني ال�شر العام بنادي 
املهند�س  ي��راف��ق��ه  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
�شليمان الهاجري ع�شو جمل�س الدارة 
امل�����ش��اع��د م�����ش��رف الألعاب  ال�����ش��ر  اأم���ني 
الأم����ري ع�شو  وع��ل��ي ح�شن  ال��ف��ردي��ة 
التميز  وح���دة  رئ��ي�����س  الدارة   جمل�س 
وال��ت��خ��ط��ي��ط امل���وؤ����ش�������ش���ي ب���ال���ل���ق���اء مع 

بنادي  ال����دويل  امل��ع�����ش��ك��ر  امل�����ش��ارك��ني يف 
ال�شارقة وم�شافحة الاعبني .

التدريبات  م���ن  ج��ان��ب  ع��ل��ى  واط��ل��ع��وا 
املختلفة  العرو�س  من  ع��ددا  و�شاهدوا 

لريا�شة التايكوندو .
وا�شتمعوا اإىل �شروح عن اآليات التدريب 
يف امل���ع�������ش���ك���ر وع������ن اأح��������دث اخل������ربات 
للم�شاركني من  تقدم  التي  والتمرينات 
ورومانيا   وكازخ�شتان  ورو�شيا  رومانيا 

وغرهم .
ودع��ا عي�شى ه��ال احل��زام��ي الاعبني 

املع�شكر  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  امل�شاركني 
اخلربات  وتبادل  حاليا  املقام  التدريبي 
املقبلة  لا�شتحقاقات  موؤهلني  ليكونوا 
م���ن ق��ب��ل��ه��م  م���ن ج��ان��ب اأك����د املهند�س 
املع�شكر  اأهمية  على  الهاجري  �شليمان 
نادي  من  التايكوندو   لاعبي  احل��ايل 
العامل  دول  من  غرهم  وم��ن  ال�شارقة 
ك���ون���ه ي����وؤه����ل اجل���م���ي���ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اإحدى غايات  البطولت املقبلة و متثل 
اإىل  النادي  لتاأهيل الاعبني للو�شول 
طوكيو بداأت من العام املا�شي مب�شاركة 

الفريق يف اأربعة بطولت وبطولة اأملانيا 
خال هذا العام  .

املع�شكر  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ه��اج��ري  واأ����ش���ار 
املع�شكرات  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  احل��ايل كونه 
وال���ب���ط���ولت ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا لعبو 
اأن  اإىل   واأ�����ش����ار  ال�������ش���ارق���ة  ت���اي���ك���ون���دو 
�شربيا  بطولة  �شملت  ال��ب��ط��ولت  تلك 
وب���ط���ول���ة لت��ي��ف��ي��ا وب���ط���ول���ة الآل����ع����اب 
يف  العامل  وبطولة  رو�شيا  يف  الأ�شيوية 
اإىل  فتا  ل  م��وؤخ��را  اأملانيا  وبطولة  كندا 
اأث��م��رت ع��ن ح�شد  اأن ت��ل��ك ال��ب��ط��ولت 

العديد من امليداليات ف�شا عن متكني 
اخلربات  منحهم  خ��ال  من  الاعبني 
العاملني  ب��الع��ب��ني  لاحتكاك  الكافية 
ال��ب��دن��ي��ة وتطوير  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م  ورف����ع 

مهاراتهم
الأم���ري ع�شو جمل�س  علي  اأك��د  فيما 
اهتماما  ي���ويل  ال��ن��ادي  اأن  اإىل  الدارة 
كبرا مبختلف ريا�شاته ولعبيه ليكون 
م�شتوى  على  الندية  النادي يف طليعة 
الدولة وكذلك العامل بف�شل منهجياته 

يف التميز والإبداع .

يتوا�شل ملدة اأ�شبوع ويتيح اكت�شاب اخلربات واال�شتعداد للبطوالت

نادي ال�شارقة الريا�شي ينظم مع�شكرا دوليا للتايك�ندو مب�شاركة لعبيه 
وعدد من لعبي دول العامل من رو�شيا ورومانيا وكازخ�شتان واأوكرانيا

حممد بن ثعلوب الدرعي:

الي�م الريا�شي ال�طني ر�شالة جمتمعية هادفة

ح�شد جنم منتخبنا الوطني حمد بن جمرن امليدالية الربونزية يف بطولة قطر املفتوحة لرماية 
العامل  ابطال  بينهم  راميا   75 و�شط م�شاركة  ثالثا  ان حل  "الرتاب" بعد  الأطباق من احلفرة 
واحتل الرامي ال�شرتايل ويلي�س كا�شي املركز الول ونال امليدالية الذهبية فيما كانت امليدالية 

الف�شية من ن�شيب الرامي نيكيت اجنروف .
العرياين يف رماية الرتاب  8 رماة هم حمد بن جمرن وظاهر  ب�  البطولة  وي�شارك منتخبنا يف 
وال�شيخ جمعه بن دملوك اآل مكتوم و�شيف ال�شام�شي وخالد الكعبي ويحيى املهري يف الدبل تراب 

و�شيف بن فطي�س وحممد ح�شن يف ال�شكيت.

تنظم الأكادميية الأوملبية الوطنية الثنني املقبل وعلى مدار 
منظور  من  الإمارات"  يف  الريا�شة  "م�شتقبل  دورة  اأيام   4
من  كوكبة  بح�شور  بدبي  ال�شرطة  �شباط  ب��ن��ادي  اأك��ادمي��ي 
الإبداع  اأبرزها  عدة  حم��اور  يف  يتحدثون  الذين  املحا�شرين 

والبتكار واجلودة واحلوكمة وا�شت�شراف امل�شتقبل.
بن  ح��م��دان  جامعة  رئي�س  ال��ع��ور  من�شور  الدكتور  وي�شتهل 
لتقنية  اليون�شكو  معهد  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الذكية  حممد 
املعلومات يف التعليم فعاليات الدورة يف الع�شرين من ال�شهر 

مهمة  وم�شطلحات  مفاهيم  تتبنى  مبحا�شرة  اجل��اري  من 
تتعلق مبعنى الإبداع واأهميته وعوامله واملعوقات التي تواجه 

عملية الإبداع والبتكار ومقيا�س اإدارة الإبداع.
العامة  الإدارة  م��دي��ر  امل���ري  �شعيد  حممد  ال��ل��واء  ي��ق��دم  كما 
لإ�شعاد املجتمع يف القيادة العامة ل�شرطة دبي يف اليوم التايل 
�شعادة  يتناول  اأن  قبل  والتميز"  "اجلودة  بعنوان  حما�شرة 
وامل�شتقبل  الإ�شرتاتيجية  اإدارة  مدير  املطوع  اإبراهيم  را�شد 
يف الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة مفاهيم واأهمية 

"احلوكمة يف القطاع الريا�شي" التي  احلوكمة يف حما�شرة 
و�شنع  الريا�شية  والقيادات  احلوكمة  حم��اور  كذلك  ت�شهد 
الريا�شي  ال��ق��ط��اع  يف  احل��وك��م��ة  وواق���ع  املوؤ�ش�شية  ال���ق���رارات 

بالإمارات.
والتي  امل�شتقبل"  "ا�شت�شراف  مب��ح��ا���ش��رة  ال����دورة  وتختتم 
التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  حممد  �شليمان  ���ش��ع��ادة  يلقيها 
وخليجي  اإماراتي  واأول  اأبوظبي  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ملوؤ�ش�شة 

.APF ين�شم اإىل ع�شوية جمعية امل�شتقبلني املحرتفني

حمد بن جمرن يح�شد ذهبية بط�لة 
قطر املفت�حة لرماية الرتاب

م�شتقبل  ح�ل  دورة  الأوملبية" تنظم  "الأكادميية 
الريا�شة يف الإمارات

•• تغطية : خالد ح�شن النقبي

ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذا 
األ مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، اأقام 
الريا�شي  الثقايف  الإم����ارات  ن��ادي 

باإمارة راأ�س اخليمة فعاليات اليوم 
 305 �شمت  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
النادي  وخ���ارج  داخ��ل  م��ن  م�شارك 
ال�شم�شي  ح�شن  حممود  وبح�شور 
رئي�س جمل�س الإدارة و�شامل النار 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��ح��ي 
الحتادي واأحمد حممد ال�شمان 

اأع�شاء  ال��ط��وي��ل  اإب��راه��ي��م  وخليل 
جمل�س اإدارة النادي وجمهور غفر 
اأ�شرف  حيث   ، املجتمع  اأف���راد  م��ن 
الإداري����ة  الأج���ه���زة  التنظيم  ع��ل��ى 
والفنية بالنادي واللجنة الثقافية 
والجتماعية ومب�شاركة اأي�شاً من 
النادي العلمي براأ�س اخليمة وعدد 

م��ن اجل��ه��ات وامل��دار���س احلكومية 
راأ������س اخليمة  واخل��ا���ش��ة وم���رك���ز 
وجمعية  الإع����اق����ة  ذوي  ل��ت��اأه��ي��ل 

مواليف الإماراتية التطوعية.
ب����ن �شقر  اأح����م����د  ال�����ش��ي��خ  واأك�������د 
القا�شمي رئي�س النادي باأن النادي 
ك���ان ح��ري�����س ك��ل احل��ر���س �شمن 

التوا�شل  على  عمله  واآلية  خطته 
م��ع جميع فئات  وال��ك��ب��ر  ال��ف��ع��ال 
ع���ل���ى حتقيق  وال���ع���م���ل  امل���ج���ت���م���ع 
اأه�������داف ال���ي���وم ال���ري���ا����ش���ي ال���ذي 
اإىل  منه  الر�شيدة  القيادة  تتطلع 
كل  ت��خ��دم  �شاملة  غ��اي��ات  تر�شيخ 
ال���ف���ئ���ات وت�����ش��ج��ع اجل���م���ي���ع على 
التي  الإيجابية  بالطاقة  التحلي 
لل�شعادة من خال  ت�شكل م�شدراً 
اإب�����راز امل���ه���ارات الإب���داع���ي���ة يف كل 
والتثقيفية  املجتمعية  امل���ج���الت 
واحل��ي��وي��ة ل��دع��م م�����ش��رة التفوق 
الدولة  تعا�شرها  التي  والنه�شة 
القت�شادية  اجل����وان����ب  ���ش��ت��ى  يف 
والتطور  وال�شياحية  والعمرانية 
التحديد  وج����ه  ع��ل��ى  ال���ري���ا����ش���ي 
ال�شعوب  لتقريب  و�شيلة  بو�شفه 
اأر�س  و�شام على  باأمن  وتعاي�شها 

الإمارات.
وقال حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س 
جمل�س اإدارة النادي باأن الفعاليات 
الريا�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شمنت 

ال�شعبية  والجتماعية  الرتفيهية 
النوعية  والريا�شات  والتناف�شية 
التثقيفية  ال���ربام���ج  ج���ان���ب  اإىل 
بال�شحة  امل��رت��ب��ط��ة  وال���ت���وع���وي���ة 
اأقيمت  وال��ت��ي  والبيئة  والريا�شة 

حتت �شعار" المارات جتمعنا ".
لهذا  التنظيم  مب�����ش��ت��وى  م�����ش��ي��داً 
احل����دث ال��وط��ن��ي ، ك��م��ا اأك����د على 
املقايي�س  ب��ك��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جن����اح 
اأ�شبح  16 فرباير  ي��وم  ب��اأن  وق��ال 
الإمارات  دول��ة  تاريخ  �شجله  يوماً 
اجتمع  اأن  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإم����ارات����ي����ني وجميع  ك���اف���ة  ف��ي��ه 
اجل��ن�����ش��ي��ات امل��ق��ي��م��ة ع��ل��ى اأر�����س 

وال�����ش��ام لر�شموا  الأم����ن  واح���ة 
تزين  ال���ت���ي  ال���ن���ا����ش���ع���ة  ال���ل���وح���ة 
القوية  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال�����رواب�����ط 
واملتينة والحتفال بالريا�شة التي 
منها  وننتهج  حياة  اأ�شلوب  تعترب 
اأكرث  جمتمعنا  لي�شبح  مهمة  اأداة 

ن�شاطا وحيوية.
ه����ذا وق����د ب������داأت ال��ف��ع��ال��ي��ات من 
ال���������ش����ب����اح ب����ف����ق����رات وم���������ش����رات 
ريا�شية  األعاب  واإقامة  ماراثونية 
خم���ت���ل���ف���ة وع��������دد م�����ن ال���ف���ق���رات 
ال�شعبية من تنظيم النادي العلمي 
ب��اإدارة جا�شم اأحمد  براأ�س اخليمة 
اأو�شح  ال��ذي  ال��ن��ادي  ال��دب��ل مدير 

باأن امل�شاركة يف هذا احلدث الكبر 
ت��ع��د م�����ش��رف��ة وحت���ق���ق الأه������داف 
الكبر  بالتعاون  م�شيداً  املن�شودة 
مع اإدارة نادي الإمارات يف خمتلف 

الأحداث والفعاليات.
ثم قدمت اللجنة املنظمة للفعاليات 
كبرة  جمموعة  الإم����ارات  ب��ن��ادي 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
والعديد  الريا�شيني  فيها  ���ش��ارك 
املميزة  الرتفيهية  امل�شابقات  م��ن 
واختتمت مبباراة ا�شتعرا�شية بني 
الإداري������ني وامل���درب���ني، ث��م تكرمي 
امل�����ش��ارك��ني وامل�����ش��اه��م��ني يف  جميع 

اإجناح الفعالية.

�شمت 305 م�شاركني

نادي الإمارات ينظم فعاليات الي�م الريا�شي ال�طني
اأحمد القا�شمي : 16 فرباير يومًا �شجله تاريخ ريا�شة االإمارات 
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يف  الول  املركز  بجائزة  الفرن�شي  الفريق  فاز 
ثاين  يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  الأمم  ك��اأ���س  مناف�شة 
�شاحب  كاأ�س  لبطولة  ال�شاد�شة  الن�شخة  اأي��ام 
فئة  من  احلواجز  لقفز  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
اخلم�س جنوم، وجنح فر�شان الفريق الفرن�شي 
الذي  اللقب  ذات  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��دف��اع  يف 
وعلى  للبطولة  الن�شخة اخلام�شة  اأح��رزوه يف 
والرماية  للفرو�شية  العني  نادي  نف�س ميدان 
بطولة  ويف   ،2016 ف��رباي��ر  �شهر  وال��غ��ول��ف 
من  الفرن�شي  الفريق  فر�شان  متّكن   2017
اإحراز اللقب بعد اإكمال اجلولة الأوىل بر�شيد 
4 نقاط جزاء فقط، واجلولة الثانية اأكملوها 
نظيفة وخالية من نقاط اجلزاء ونالوا جائزة 
املركز الأول، من جهته دافع الفريق القطري 
بقوة على املركز الثاين الذي حققه يف بطولة 
2016، ويف هذه البطولة نالوا جائزة املركز 
باأربع نقاط  اإكمال اجلولة الوىل  الثاين بعد 
اأرب���ع ن��ق��اط اأخرى  اأ���ش��اف��وا عليها  ج���زاء، ث��م 
النهائية  النتيجة  لت�شبح  الثانية  اجلولة  يف 
مب��ج��م��وع ث��م��اين ن��ق��اط ج����زاء، وح���ّل الفريق 
12 نقطة  الإيطايل يف املركز الثالث بر�شيد 
جزاء، اأربع منها يف اجلولة الوىل ثم اأ�شافوا 
�شهد  الثانية.  اجلولة  يف  نقاط  ثماين  عليها 
الفائزين  بتتويج  وق���ام  الأمم  ك��اأ���س  مناف�شة 
العام لحتاد  الأم��ني  الهاجري  الدكتور غامن 
الإقليمي  امل��دي��ر  ع���ون  وب��ات��ري��ك  ال��ف��رو���ش��ي��ة 

ل�شركة لوجنني راعية بطولة كاأ�س الأمم. 
ه����ذا وع��ق��ب ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ع��ق��د موؤمتر 

�شحفي ح�شره فيليب جوردات م�شرف الفريق 
دي��ف��ي��د فردريك،  روزي������ر،  ف��ل��ي��ب  وال��ف��ر���ش��ان 
اأدل���ني هيكارت،  ب��ات��ري��ك دي��اف��ي��و وال��ف��ار���ش��ة 
البطولة  بلقب  �شعادتهم  ع��ن  خ��ال��ه  ع���ربوا 
الفريق احلا�شل على  كاإجناز مهم يف م�شرة 
م�شرف  وق����ال   ،2016 ري���و  اأومل��ب��ي��اد  ذه��ب��ي��ة 
الفريق اإن اإهتمامه يف املرحلة القادمة �شيوجه 
العامل  ك��اأ���س  نهائي  يف  الفريق  م�شاركة  نحو 
بالوليات املتحدة المريكية، وموا�شلة رحلة 
م�شاركتهم يف عدد من البطولت الأوروبية يف 
فر�شان  واأث��ن��ى  وغ��ره��ا،  املانيا  ودبلن  بلجيكا 
وقالوا  البطولة،  تنظيم  ح�شن  على  الفريق 
العامليني  الفر�شان  من  العديد  اجتذبت  اإنها 
والأومل���ب���ي���ني اأ���ش��ح��اب الإجن������ازات واخل����ربات 
ال��ك��ب��رة يف ري��ا���ش��ة ق��ف��ز احل���واج���ز، ي��ذك��ر اأن 
دي��ف��ي��د فردريك  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��ف��ري��ق  ف���ار����س 
الإم�������ارات ول���ه يف م��ي��ادي��ن��ه��ا نتائج  م��ق��ي��م يف 
اإ�شطبات  م��ن  القفز  بخيول  حققها  ع��دي��دة 
به  �شارك  "اإكوادور" الذي  واجل��واد  الأ�شايل، 
منها،  واح��د  الفرن�شي  الفريق  فر�شان  �شمن 
الفرن�شي  الفريق  �شمن  الوحيدة  والفار�شة 
م��ادل��ني ه��ي��ك��ارت حققت اجل��ائ��زة ال��ك��ربى يف 
الأرب��ع جنوم  الدولية من فئة  ال�شراع  بطولة 
الفر�شان  منتجع  م��ي��دان  على  امل��ا���ش��ي  يناير 

الريا�شي الدويل يف اأبوظبي. 
موا�شفات مناف�شة كاأ�س الأمم

متماثلتني،  جولتني  من  الأمم  كاأ�س  مناف�شة 
برناردو  ال���دويل  ال��ربت��غ��ايل  م�شارهما  �شمم 

8 مركب  12 ح��اج��زا، رق��م  ب���  كو�شتا غ��اب��رال 
تركيبا ثنائيا، ورقم 10 مركب تركيبا ثاثيا 
ما يتطلب من كل فار�س تنفيذ 15 قفزة على 
�شهوة جواده فوق حواجز بلغ اإرتفاعها 160 
�شتى �شنوف  الأع��ل��ى يف  الإرت���ف���اع  ���ش��م، وه���و 
والعاملية  ال���دول���ي���ة  احل���واج���ز  ق��ف��ز  ب���ط���ولت 
والأوملبية، وجوائزها 155 األف يورو برعاية 
ال��ر���ش��م��ي ل�����ش��ب��ط الوقت  ال���راع���ي  ل���وجن���ني 
وال�شاعة الر�شمية للبطولة، �شارك يف بطولة 

يتكون  ف��ري��ق  وك���ل  ف����رق،  ت�شعة  الأمم  ك��اأ���س 
الأف�شل  النتائج  وتعتمد  فر�شان،  اأرب��ع��ة  م��ن 
لثاثة فر�شان من كل فريق يف كل جولة من 
ال��ت��ي ���ش��ارك فر�شانها يف  اجل��ول��ت��ني، وال��ف��رق 
النهائية  النتائج  وح�شب  الأمم  كاأ�س  مناف�شة 
�شوي�شرا،  اأملانيا،  اإيطاليا،  قطر،  فرن�شا،  هي 

اإيرلندا، الإمارات، بريطانيا وال�شعودية.
تاأهل الإمارات وقطر اإىل النهائي

واأ����ش���ف���رت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة كاأ�س 

والفريق  الإم�������ارات  ف��ري��ق  ت���اأه���ل  ع���ن  الأمم 
يف  الأمم  ك��اأ���س  نهائي  يف  للم�شاركة  القطري 
اأن  بعد  وذل��ك  القادم،  �شبتمرب  �شهر  بر�شلونة 
حققا اأف�شل النتائج على م�شتوى فرق الدول 
فريق  ويتكّون  البطولة،  يف  امل�شاركة  العربية 
بن عبد  ال�شيخ ماجد  الفر�شان  الإم���ارات من 
غامن  حممد  �شيل�شن،  واجل��واد  القا�شمي  اهلل 
الهاجري ب�شحبة اجلواد بور لو بو�شاج، عبد 
اهلل ح��م��ي��د امل���ه���ري وال��ف��ر���س ���ش��ا ���ش��ا ���ش��ا 7 

بالفر�س �شما  املري  والفار�س عبد اهلل حممد 
ال�شيخ  الفر�شان  من  القطري  والفريق  دب��ي، 
حمد  ديف�شن،  فر�شت  باجلواد  ث��اين  اآل  علي 
العمادي  خ��ال��د   ،2 اأباغينو  ب��اجل��واد  العطية 
العجمي  ف��ال��ح  "تامرا" وال��ف��ار���س  وال��ف��ر���س 

ب�شحبة اجلواد اآرم�شرتوجن فا دو كابل. 
الثانية  ال�شدارة  يخطف  بيكو�شي  الي��ط��ايل 

خم�س جنوم
اأم��ي��ل��ي��و بيكو�شي  الإي���ط���ايل  ال��ف��ار���س  خ��ط��ف 
يف  الأول  امل��رك��ز  مي" ج��ائ��زة  "كول  ب��اجل��واد 
�شم   145 ح��واج��ز  ع��ل��ى  امل��رح��ل��ت��ني  مناف�شة 
وتناف�س  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  برعاية 
على جائزتها املالية بقيمة )32.500( يورو 
53 فار�شا وفار�شة، املرحلة الأوىل اأكملها من 
دون اأخطاء 35 فار�شا، واملرحلة الثانية اأكملها 
الإيطايل  ال��ف��ار���س  ف��ار���ش��ا،   25 ب���دون خ��ط��اأ 
ب��اجل��واد كول   50 رق��م  امل�شارك  ك��ان  بيكو�شي 
مي واأكمل املرحلة الثانية يف زمن بلغ 23.91 
ثانية ك�شر به اأزمنة الفر�شان ال�شابقني وجاء 
على ح�شاب الفار�س ال�شعودي كمال باحمدان 
امل�شارك رقم 15 باجلواد لكازينو الذي اأكمل 
ثانية   24.21 بلغ  زم��ن  يف  الثانية  امل��رح��ل��ة 
اإح��ت��ل ب��ه ال�����ش��دارة امل��وؤق��ت��ة وت��ن��ازل عنها بعد 
م�شاركة املت�شدر وتّوج باحمدان بجائزة املركز 
الثاين، والفار�س الأملاين فيلك�س ها�شمان كان 
برازونادو"  ال  ا�س  باجلواد   28 رقم  امل�شارك 
24.56 ثانية  واأنهى املرحلة الثانية يف زمن 

ونال به جائزة املركز الثالث.

ل���وجن���ني ل�شوط  ل���ون���د حت�����رز ج����ائ����زة  ت��ي��ن��ا 
املرحلتني من فئة النجمتني

اأر����ش���ي���ة امل����ي����دان ال���ث���اين ج����رت وقائع  ع��ل��ى 
ثاين  يف  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رتة  اأ�����ش����واط  اأول 
اأي����ام ال��ب��ط��ول��ة م��ن ف��ئ��ة ال��ن��ج��م��ت��ني، وج���اءت 
مب���وا����ش���ف���ات امل���رح���ل���ت���ني ع���ل���ى ح����واج����ز بلغ 
فار�شا   37 فيها  و�شارك  �شم،   130 ارتفاعها 
اأكملها من دون خطاأ  وفار�شة، املرحلة الأوىل 
بدون  اأكملها  الثانية  واملرحلة  فار�شا،   27
تينا  ال��دمن��ارك��ي��ة  الفار�شة  ف��ار���ش��ا،   18 خ��ط��اأ 
لوند �شاركت بالفر�س كالفارا واأكملت املرحلة 
الثانية يف الزمن الأف�شل وبلغ 24.21 ثانية، 
وج��ائ��زة امل��رك��ز ال��ث��اين ت���ّوج بها ال��ف��ار���س عبد 
ال��رح��م��ن اأح��م��د اأم���ني ب��اجل��واد ك��وران��دو 11 
 24.56 بلغ  زم��ن  يف  الثانية  املرحلة  واأك��م��ل 
ث��ان��ي��ة، وال���ف���ار����س ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب���ن ع��ب��د اهلل 
القا�شمي اأحرز املركز الثالث بالفر�س �شاغا دو 
ل رو�س والزمن الذي اأكمل به اجلولة الثانية 

بلغ 25.00 ثانية.
اجلائزة الكربى للبطولة اليوم

الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  فعاليات  تختتم 
اجلائزة  ال���ي���وم مب��ن��اف�����ش��ة  احل����واج����ز  ل��ق��ف��ز 
بعد  الثانية  ال�شاعة  ففي  للبطولة،  ال��ك��ربى 
للفر�شان  امل���ي���دان  اأب�����واب  ف��ت��ح  �شيتم  ال��ظ��ه��ر 
امل�شاركني للتعرف على ت�شميم امل�شار وح�شاب 
اخلطوات بني احلواجز ومن ثم و�شع خطط 
وتكتيك الأداء فيها، ويف الثانية والن�شف تبداأ 

املناف�شة بدخول اأول امل�شاركني اإىل امليدان.

يف ثاين اأيام بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة لقفز احلواجز

الفريق الفرن�شي يحرز كاأ�ض الأمم والقطري ثانيا والإيطايل ثالثا
فريق االإمارات وقطر يتاأهالن اإىل نهائي كاأ�ض االأمم بر�شلونة )2017(

عقدة توتنهام م�شتمرة وخطوة هامة لروما و�شالكه وليون 

ابراهيم�فيت�ض يق�د ي�نايتد اىل ف�ز كبري يف ي�روبا ليغ 
يف الدور ثمن النهائي مل�شابقة الكاأ�ض

اختبارات �شهلة لكبار اإنكلرتا وفينغر حتت املجهر 
�شتكون الفرق الكبرة امام اختبارات �شهلة يف الدور ثمن النهائي مل�شابقة 
الذي يحل الثنني �شيفا على  ار�شنال  بينها  القدم،  انكلرتا يف كرة  كاأ�س 
�شاتون يونايتد من الدرجة الرابعة ومدربه الفرن�شي ار�شني فينغر حتت 

�شغط هائل بعد الهزمية املذلة منت�شف ال�شبوع يف دوري ابطال اوروبا.
ويدخل ار�شنال، بطل امل�شابقة 12 مرة اخرها عام 2015، اىل مواجهته 

الوىل على الطاق مع جاره اللندين �شاتون يونايتد الذي يحتل 
مهزوزة  مبعنويات  الرابعة،  الدرجة  دوري  يف  ع�شر  ال�شابع  املركز 
متاما بعد اخل�شارة املذلة التي مني بها الربعاء على ار�س بايرن 
ميونيخ الملاين )1-5( يف ذهاب الدور الثاين من م�شابقة دوري 

ابطال اأوروبا.
التي  القا�شية  ب��ال��ه��زمي��ة  ار���ش��ن��ال  م�شكلة  تنح�شر  ول 

بل  م�شتحيل،  �شبه  النهائي  ربع  اىل  تاأهله  �شتجعل 
التوايل  اعقاب هزميتني على  انها ج��اءت على 

يف الدوري امام واتفورد وت�شل�شي املت�شدر، ما 
نقاط   10 بفارق  الخ��ر  عن  متخلفا  جعله 
رغم فوزه مبباراته الخرة على هال �شيتي.

���ش��ت��ك��ون خ�شبة  ال��ك��اأ���س  م�����ش��اب��ق��ة  ان  وي���ب���دو 
فريقه  ان  ل�شيما  لفينغر،  بالن�شبة  اخلا�س 
كاأ�س  املا�شي  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين  يف  ودع 
الرابطة من الدور ربع النهائي بخ�شارته على 
ار�شه امام �شاوثمبتون )�شفر2-(، يف حني ان 
مهمته يف الدوري املمتاز ودوري ابطال اوروبا 

ا�شبحت معقدة للغاية.
ال��وق��ت احل��ايل مرتاح  ول يبدو ان اح��دا يف 
ي�شككون  والكثرون  اللندين  الفريق  لو�شع 
بجدوى بقاء فينغر يف املن�شب الذي ا�شتلمه 
منذ 1996، ل�شيما ان ار�شنال مل يفز بلقب 

الدوري املمتاز منذ 2004.
وينتهي عقد املدرب الفرن�شي البالغ 67 عاما 
يف نهاية امل��و���ش��م احل���ايل، وك��رث احل��دي��ث يف 
الأيام الأخرة عن �شرورة البحث عن بديل 
الم���وال  رغ���م  ت��ع��د جم��دي��ة  فل�شفته مل  لن 
التي ينفقها النادي ل�شم لعبني مثل الملاين 
م�شعود اوزيل او الت�شيلي الك�شي�س �شان�شي�س.

فريقه،  م��ع  يح�شل  مل��ا  ج��واب��ا  فينغر  يجد  ول 
وهو اعرتف بهذا المر بعد اخل�شارة املذلة امام 

بايرن، قائا ان لعبيه انهاروا ذهنيا.
وخافا لر�شنال، يبدو كل من ت�شل�شي ومان�ش�شرت 

التي  النقطتني  رغ��م  حالتهما  اف�شل  يف  يونايتد 
�شد  ال������دوري  يف  امل��ا���ش��ي  الح����د  الأول  اه��دره��م��ا 

معركتي  ع��ل��ى  ت�����ش��ل�����ش��ي  وي���رك���ز   .)1-1( ب��رن��ل��ي 
ال�����دوري وال���ك���اأ����س ب��ع��د خ���روج���ه يف ت�����ش��ري��ن الثاين 

ي�شارك  ل  ان��ه  الرابطة، يف حني  كاأ�س  نوفمرب من 
الدوري  يف  عا�شرا  ح��ل  ان  بعد  املو�شم  ه��ذا  ق��اري��ا 

املمتاز املو�شم املا�شي.
كونتي  انطونيو  الي��ط��ايل  امل���درب  فريق  ويحل 
ال�����ش��ب��ت ���ش��ي��ف��ا ع���ل���ى ف���ري���ق ال����درج����ة الوىل 
الفريقني  بني  مواجهة  اول  يف  وولفرهامبتون 
خرج  عندما   2012 �شبتمرب  اأي��ل��ول   25 منذ 
الول منت�شرا ب�شدا�شية نظيفة يف الدور الثالث 

من م�شابقة كاأ�س الرابطة.
ويدرك كونتي ان املهمة لن تكون �شهلة امام فريق 
اخرج �شتوك �شيتي -2�شفر وليفربول 2-1 من 
بع�س  يريح  قد  ذل��ك  ورغ��م  ال�شابقني،  ال��دوري��ن 

جنومه كما فعل يف مباراة الدور ال�شابق �شد برندفورد اوىل حني اجرى 
ت�شعة تغيرات ورغم ذلك خرج فريقه فائزا برباعية نظيفة.

ومن  برندفورد  �شد  �شاركوا  الذين  من  رودريغيز  ب��درو  ال�شباين  وك��ان 
بانه  موؤخرا  اعرتف  بعدما  وولفرهامبتون  �شد  ا�شا�شيا  يلعب  ان  املرجح 
�شعيد جدا يف الوقت احلايل مع النادي اللندين، وهو الذي كان 
قريبا ال�شيف املا�شي من العودة اىل فريقه ال�شابق بر�شلونة 
لأن���ه غ��ر را����س ب��اجل��ل��و���س ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء، ال ان 
و�شعه تغر هذا املو�شم حيث �شجل ت�شعة اهداف يف 27 

م�شاركة.
وحتدث الاعب ال�شباين عن و�شعه حتت ا�شراف كونتي، 
قائا : انها اف�شل حلظات يل يف هذا النادي، كما انها اف�شل 
حلظات الفريق باأكمله منذ و�شويل اىل هنا. انا �شعيد جدا 
هنا. انت يف و�شع جيد عندما تكون يف �شدارة الدوري وتتقدم 

يف م�شابقة الكاأ�س. نحن على امل�شار ال�شحيح.
يذق  مل  ال��ذي  يونايتد  مان�ش�شرت  ي��اأم��ل  جهته،  وم��ن 
ط��ع��م ال��ه��زمي��ة يف 16 م���ب���اراة م��ت��ت��ال��ي��ة يف ال����دوري 
نهاية  يلتقي  حيث  الرابطة  كاأ�س  نهائي  بلغ  وال��ذي 
حملة  يوا�شل  ان  �شاوثمبتون،  مع  املقبل  ال�شبوع 
الدفاع عن اللقب الذي توج به املو�شم املا�شي على 
ح�شاب كري�شتال بال�س، من خال تخطي عقبة 

م�شيفه باكبرن روفرز )اوىل(.
امل��واج��ه��ة الوىل بني  و���ش��ت��ك��ون م���ب���اراة الح����د 
يونايتد وباكبرن منذ ان فاز الول -2�شفر 
2012 يف  اب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان  ق����واع����ده يف  خ�����ارج 
املرحلة 31 من املو�شم الأخر ملناف�شه يف الدوري 

املمتاز.
اللقاء  اىل  مورينيو  ج��وزي��ه  الربتغايل  فريق  وي��دخ��ل 
ار�شه  على  اخلمي�س  الكبر  ف��وزه  بعد  مبعنويات مرتفعة 
الدور  ذه���اب  يف  )-3�شفر(  الفرن�شي  ات��ي��ان  ���ش��ان��ت  ���ش��د 
زلتان  ال�����ش��وي��دي  ثاثية  بف�شل  ليغ  ي��وروب��ا  م��ن  ال��ث��اين 

ابراهيموفيت�س.
بفارق  ال���دوري  ث��اين  �شيتي،  مان�ش�شرت  يحل  جهته،  وم��ن 
تاون  هدر�شفيلد  على  ال�شبت  �شيفا  ت�شل�شي،  عن  نقاط   8
جيزو�س  غابرييل  الربازيلي  اجلديد  جنمه  بغياب  )اوىل( 
يف  بك�شر  )-2�شفر(  ب��ورمن��وث  �شد  الث��ن��ني  اأ���ش��ي��ب  ال���ذي 

م�شط القدم.
 19 البالغ  املهاجم  �شيغيبها  التي  امل��دة  �شيتي عن  يك�شف  ومل 
عاما ع��ن امل��اع��ب وال���ذي �شجل 3 اه���داف يف 4 م��ب��اري��ات مع 

فريقه اجلديد.
و�شيفتح غياب جيزو�س الباب امام الرجنتيني �شرخيو اغويورو 
جو�شيب  ال���ش��ب��اين  ل��ل��م��درب  ال���ش��ا���ش��ي��ة  الت�شكيلة  اىل  ل��ل��ع��ودة 
غوارديول الذي يتح�شر لإختبار �شعب الثاثاء على ار�شه �شد 
يرتاح يف عطلة  ان  قبل  اوروب���ا،  ابطال  دوري  الفرن�شي يف  موناكو 
تاأجلت  يونايتد  ج��اره  �شد  ال���دوري  يف  موقعته  لن  ال�شبوع  نهاية 

ب�شبب ان�شغال الخر بنهائي كاأ�س الرابطة.
وياأمل لي�شرت �شيتي، املهدد بالهبوط اىل الدرجة الوىل بعد مو�شم 
فقط عن تتويجه بطا للدوري املمتاز، ان يخفف ال�شغط بع�س 
ال�شيء عن مدربه الإيطايل كاوديو رانيري والتح�شر باف�شل 
طريقة لل�شفر اىل الندل�س من اجل مواجهة ا�شبيلية ال�شباين 
الأربعاء يف دوري ابطال اأوروبا، وذلك من خال تخطي م�شيفه 

ميلوول من الدرجة الثانية ال�شبت.
ويلتقي ال�شبت اي�شا برنلي مع لينكولن �شيتي درجة رابعة ، 
وميدلزبره مع اوك�شفورد يونايتد ثانية، على ان يلعب 

الحد فولهام اوىل مع جاره توتنهام هوت�شرب.

قطعت فرق مان�ش�شرت يونايتد النكليزي وروما اليطايل و�شالكه الملاين وليون 
الفرن�شي �شوطا كبر على طريق التاأهل اىل ثمن نهائي م�شابقة الدوري الوروبي 

لكرة القدم يوروبا بعد ان حققت انت�شارات كبرة يف ذهاب الدور الثاين.
�شانت  فوز �شريح على �شيفه  اىل  يونايتد  ابراهيموفيت�س  زلتان  ال�شويدي  وقاد 

اتيان الفرن�شي -3�شفر، ومثله فعل البو�شني ادين دزيكو مهاجم 
روما بت�شجيله ثاثية يف مرمى فياريال ال�شباين )-4�شفر(، 

يف حني توا�شلت عقدة توتنهام النكليزي، القادم من دوري 
البطال، يف الرا�شي البلجيكية بعد �شقوطه امام م�شيفه 

امللعب  ار�س  العائلية على  املجاملة  غنت �شفر1-. وانتفت 
مدافع  عاما(   26( بوغبا  فلورنتان  الغيني  ال�شقيقني  بني 
العاب  اتيان والفرن�شي بول بوغبا )23 عاما( �شانع  �شانت 

حيث  امل���درج���ات  يف  جت�����ش��دت  لكنها  ي��ون��اي��ت��د، 
اف��راد العائلة قمي�شا اخ�شر  ارت��دى احد 
قمي�شا  واآخ����ر  الك����رب،  لل�شقيق  مم��ث��ا 

احمر لتمثيل ال�شقيق ال�شغر.
امل��ب��اراة بندية كبرة ج��دا بني  ومت��ي��زت 

على  الول  ال�������ش���وط  يف  ال���ف���ري���ق���ني 
والفر�س  وال���دف���اع  ال��ه��ج��وم  ���ش��ع��ي��د 
الثاين  يف  ات��ي��ان  �شانت  ينهار  ان  قبل 
وحقق الفريق النكليزي فوزه الثاين 
اآخر  ت��ع��ادج��ات يف   3 ع�����ش��ر م��ق��اب��ل 
الوروبية  امل�شابقات  يف  م��ب��اراة   15
ت����راف����ورد، وتعود  ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه اول����د 
خ�����ش��ارت��ه الخ����رة اىل اخل��ام�����س من 
�شقط  ع��ن��دم��ا   2013 م���ار����س  اآذار 
ام����ام ري����ال م���دري���د ال���ش��ب��اين 2-1 
و�شجل  اوروب����������ا.  اب����ط����ال  دوري  يف 
�شان  باري�س  لع��ب  ابراهيموفيت�س 
ع�شر  ال�شابع  ه��دف��ه  �شابقا  ج��رم��ان 
�شانت  �شد  خا�شها  م��ب��اراة   14 يف 
وافتتح  امل�شابقات.  جميع  يف  اتيان 
ال���ه���داف ال�����ش��وي��دي ث��اث��ي��ت��ه من 

ركلة حرة بعد مرور ربع �شاعة على 
���ش��اف��رة ال��ب��داي��ة ث��م ا���ش��اف ه��دف��ني يف 

امام  عر�شية  متريرة  اث��ر  الثاين  ال�شوط 
املرمى من البديل ماركو�س را�شفورد، واختتم 

ثاثيته من ركلة جزاء ح�شل عليها بنف�شه . من 
دوري  م�شابقة  ودع  ال��ذي  توتنهام  خا�س  جانبه، 
البطال من دور املجموعات بعد ان حل ثالثا يف 
املجموعة اخلام�شة خلف موناكو الفرن�شي وباير 
اخلام�شة  ال��ق��اري��ة  م��ب��ارات��ه  المل���اين،  ليفركوزن 
على الأرا�شي البلجيكية وقد مني بطل امل�شابقة 
لعامي 1972 و1984 بهزميته الثالثة مقابل 

تعادلني.
قائمة  النهائي  ثمن  اىل  التاأهل  ت��زال فر�شة  ول 

مارويت�شيو  الرجنتيني  امل���درب  لفريق  بالن�شبة 
بوكيتينو الذي كان بامكانه العودة فائزا اىل لندن 

ل  عليها  ح�شل  التي  الفر�س  ا�شتغال  يف  جنح  لو 
كاين  لهاري  واب��رزه��ا  ال��ث��اين،  ال�شوط  يف  �شيما 

الذي ارتدت ت�شديدته من القائم الي�شر .
الفر�س  اه��������داره  ث���م���ن  ت���وت���ن���ه���ام  ودف������ع 
اثر   59 الدقيقة  يف  �شباكه  اهتزت  عندما 

اجلهة  ع��ل��ى  البلجيكي  ل��ل��ف��ري��ق  ان��ط��اق��ة 
دانييل  البو�شني  من  بتمريرة  انتهت  الي�شرى 

فتابعها  اعرتا�شها،  الدفاع يف  ف�شل  بربيه  الفرن�شي جرميي  اىل  ميلي�شيفيت�س 
لعب فياريال ال�شباين ال�شابق على ي�شار مواطنه احلار�س هوغو لوري�س يف اول 
ليون  خطا  لتوتنهام،  وخافا  الر����س.  ل�شحاب  الثاث  اخل�شبات  بني  حماولة 
الفرن�شي، املنتقل اي�شا اىل يوروبا ليغ من دوري البطال، خطوة هامة جدا نحو 
الدور ثمن النهائي بفوزه الكبر خارج قواعده على الكمار الهولندي 4-1. وتناوب 
ال�19 عاما لوكا�س تو�شار الذي �شجل  على ت�شجيل اهداف الفريق الفرن�شي ابن 
تاألقه بت�شجيله  هدفه الول مع الفريق الول، والك�شندر لكازيت الذي وا�شل 
هدفه الثاين ع�شر يف اخر 12 مباراة له يف جميع امل�شابقات، وجوردان فري 
. وحذا فيورنتينا حذو ليون واحلق مب�شيفه بورو�شيا مون�شنغادباخ الملاين 
هزميته الوىل على ار�شه من ا�شل 8 مباريات خا�شها بني جماهره �شد 
فرق ايطالية، بالفوز عليه -1�شفر. ويدين فيورنتينا بفوزه اىل فيديريكو 
من  طريقة  باف�شل  والع�شرين  الثالث  مبياده  احتفل  الذي  برناردي�شكي 
حرة  ركلة  من   44 الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  ت�شجيله  خال 
رائعة. و�شتكون مهمة الفريق الملاين، املتوج بلقب امل�شابقة عامي 
الحتاد  كاأ�س  م�شمى  حتت  كانت  حني  و1979   1975
كاأ�س  بطل  معقل  يف  املقبل  اخلمي�س  �شعبة  الوروب���ي، 
كاأ�س  بطل  وو�شيف   1961 لعام  الوروب��ي��ة  الكوؤو�س 

الحتاد الأوروبي لعام 1990.
وتابع فياريال ال�شباين انحداره و�شقط يف عقر داره 
افتتحها الربازيلي  امام روما اليطايل �شفر4- 
املنطقة.  خ��ارج  من  قوية  بت�شديدة  امير�شون 
ادين  البو�شني  �شجل  الثاين،  ال�شوط  ويف 
دزيكو ثاثة اهداف اولها اثر متريرة 
م���ن امل�������ش���ري حم��م��د ����ش���اح ثم 
م���ن ك����رة ب��ي��ن��ي��ة ار���ش��ل��ه��ا من 
ج���وان جيزو�س  ال��ربازي��ل��ي 
عر�شية  اث���ر  والخ����ر   ،
م���ن ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي رادي����ا 
ن��اي��ن��غ��ولن . وع���اد 
����ش���ال���ك���ه المل������اين 
�شالونيكي  م��ن 
كبر  ب������ف������وز 
على م�شيفه 
ب����������������������������اوك 
ال�����ي�����ون�����اين 
ب��������ث��������اث��������ي��������ة 
�شجلها  ن���ظ���ي���ف���ة 
غيدو  ال���ن���م�������ش���وي 
وماك�س  بورغ�شتالر 
م����اي����ر وال���ه���ول���ن���دي 
هونتيار.  ي���ان  ك��ا���س 
البلجيكي  ان���درخل���ت  وت��غ��ل��ب 
بطر�شبورغ  ���ش��ان  زي��ن��ي��ت  �شيفه  ع��ل��ى 
ال�شوبر  وال��ك��اأ���س   2008 ع��ام  ال��ق��دمي  مب�شماها  امل�شابقة  بطل  ال��رو���ش��ي، 
ذات��ه، بهدفني  العام  الوروب��ي��ة يف 
الغاين  ���ش��ج��ل��ه��م��ا  ن��ظ��ي��ف��ني 
ف���ران���ك ا���ش��ي��ام��ب��ون��غ يف 
اع���������ل���������ى ال����������زاوي����������ة 
ا�شفل  ويف  ال��ي��م��ن��ى 
الي�شرى  ال���زاوي���ة 
ب����ع����د مت����ري����رت����ني 
م�����ت�����ق�����ن�����ت�����ني م����ن 
نيكولي  ال��روم��اين 

�شتان�شيو.



    
يقتل والدته اأثناء تاأديتها ال�شالة 

العقد  العامة امل�شرية، عن دفن جثة �شيدة يف نهاية  النيابة  ك�شفت 
يعمل حمامًيا  ال��ذي  بعد مقتلها على يد جنلها  العمر،  ال�شابع من 
وهي توؤدي �شاة الفجر. وبح�شب املح�شر الر�شمي يف ق�شم �شرطة 
تبلغ من  ل�شيدة  القليوبية، ُعرث على جثة  �شربا اخليمة مبحافظة 
الراأ�س.  اآث��ار دم��اء وج��روح يف  داخ��ل �شقتها، وعليها  78 عاماً  العمر 
قيام  تبني  ال��واق��ع��ة،  ملقر  اجلنائي  والبحث  الأم���ن  رج��ال  وبانتقال 
تاأديتها �شاة فجر  اأثناء  بقتلها  عاماً،   24 العمر  البالغ من  جنلها 
اأم�س الأول اخلمي�س، حيث قام ب�شربها باآلة حادة ت�شببت يف جروح 
رجال  وق��ام  ج�شدها.  يف  الكدمات  بع�س  جانب  اإىل  بالراأ�س  قطعية 
مدر�س  وه��و  عليها  املجني  وجن��ل  املتهم  �شقيق  با�شتجواب  الأم���ن 
ات�شال هاتفي  اأخ��ربه يف  �شقيقه  اأن  اأك��د  وال��ذي  والتعليم،  بالرتبية 
اأنه يجل�س بجوار  واأخ��ربه  ال�شقة،  التي يقيم معها يف  بقتله والدته 
اأ�شقاء  ل�شهادة  وفقاً  الأولية  والتحريات  املعلومات  يف  وج��اء  جثتها. 
وانف�شل عن زوجته  ف��رتة،  نف�شي منذ  اأن��ه يعاين من مر�س  املتهم 
التي اأجنب منها طفان، وتركته بعد مر�شه، حيث يعاين من مر�س 
م�شتمر  ب�شكل  لنوبات  ويتعر�س  القطب،  ثنائي  ا�شطراب  ي�شمى 

جتعله يقوم ب�شلوكيات عنف جتاه الأ�شخا�س من حوله دون اإدراك.

األقى جثة �شديقه يف البحر وعاد ليكمل ن�مه 
مت  بحريني  حب�س  البحرين،  يف  الكربى  اجلنائية  املحكمة  ج��ددت 
القب�س عليه وهو نائم يف �شيارة �شديقه، الذي األقى جثته يف البحر 
يف اجلفر بعد جل�شة تعاطي موؤثرات عقلية وخمور، وذلك ملدة 15 
البنايات  اإح��دى  اأم��ن  حار�س  واكت�شف  التحقيقات.  ذم��ة  على  يوًما 
فاأبلغ  املياه  على  تطفو  لحظها  حني  اجلثة،  البحر،  من  القريبة 
ال�شرطة بالواقعة، حيث ح�شر خفر ال�شواحل ومتكنوا من انت�شالها، 
وبعد الفح�س تبني اأن بها اإ�شابات يف منت�شف اجلبهة وخلف الراأ�س، 
تعود  �شيارة  يف  نائًما  املتهم  اجل��رمي��ة  موقع  م��ن  بالقرب  ووج���دوا 
ملا  وفًقا  البرة،  فارغة من  علب  وبجوارها  عليه،  للمجني  ملكيتها 
اأورده موقع الأيام نت. واأقر املتهم باأنه اعتدى على �شديقه بال�شرب 
ثم  واأنزله  البحر  اإىل  و�شحبه  ال�شيارة  من  فاأنزله  وعيه  فقد  وقد 
واملوؤثرات  باخلمر  متاأثًرا  اأخ��رى  مرة  ال�شيارة  يف  لينام  وع��اد  تركه 
املتهم  اأنكر  العقلية التي تعاطاها مع املجني عليه. ويف التحقيقات 
ما اأقر به وقال اإنه تعرف على املجني عليه قبل 9 اأ�شهر من الواقعة 
اأحد املقاهي، ويف يوم الواقعة ات�شل به املجني عليه وطلب منه  يف 
لياأخذ  اجلفر  مبنطقة  خا�س  مل�شت�شفى  توّجها  ثم  اإليه  احل�شور 
اثنتني  منهما  باع  علب   3 ت�شلم  حيث  عقلًيا،  موؤثرة  طبية  ا  اأقرا�شً

ل�شراء علب البرة، وبقيت بحوزته علبة واحدة فقط.

مقتل �شرطي ب�شبب مت�شاح
قتل �شابط اأردين، اإثر خاف مع اأحد التجار حول حيازته لتم�شاح 
بهدف بيعه يف منطقة �شكنية و�شط العا�شمة عمان. وقالت اإدارة 
حلماية  امللكية  الإدارة  م��ن  ف��ري��ق��ا  اإن  ب��ي��ان  يف  الأم��ن��ي  الإع����ام 
بعد  الأ�شخا�س،  اأح��د  حول  املعلومات  وجمع  متابعة  توىل  البيئة 
بيعه،  اأجل  نادر مفرت�س من  ورود معلومات عن حيازته حليوان 
واأنها قامت بالتوجه ملكانه ل�شبطه. واأ�شافت قام فريق التحقيق 
واملتابعة بعد التاأكد من املعلومات التي ح�شل عليها واأن ال�شخ�س 
يخفي احليوان املفرت�س يف اأحد املحال التجارية بالقرب من الدوار 
والتعريف  و�شولهم  وعند  للمكان،  بالتوجه  العا�شمة  يف  الأول 
باأنف�شهم بادر ذلك ال�شخ�س باإخراج م�شد�س كان بحوزته واأطلق 
ال��ع��م��رو، واأ�شعف  اإب��راه��ي��م تيهي  اأول  امل���ازم  اأ���ش��اب  ن��اري��ا  ع��ي��ارا 

للم�شت�شفى اإل اأنه ما لبث اأن تويف متاأثرا بتلك الإ�شابة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإكتئاب احلمل وبعده ي�شيب الآباء اأي�شًا
ل يهاجم الكتئاب الن�شاء وحدهن عند ا�شتقبال مولود جديد فقد اأظهرت درا�شة جديدة يف نيوزيلندا اأن بع�س 

الرجال يزورهم الكتئاب اأي�شا اأثناء وبعد فرتة حمل �شريكات احلياة.
ووجد الباحثون يف الدرا�شة التي �شملت نحو اأربعة اآلف رجل اأن نحو �شتة يف املئة ظهرت عليهم اأعرا�س الكتئاب 

يف اإحدى املراحل خال فرتة احلمل اأو يف الأ�شهر الت�شعة التالية للولدة.
وقالت ليزا اأندروود من جامعة اأوكاند اأعتقد اأن من املهم لاأزواج اإدراك اإمكانية اأن ي�شاب اأي منهما بالكتئاب 
اأن  النف�شي  التي ن�شرت بدورية جاما للطب  اأن��دروود وزماوؤها يف الدرا�شة  واأن يطلبوا العون وامل�شاندة. وكتبت 
ت�شعة يف املئة من الرجال يعربون عن اإ�شابتهم بالكتئاب يف اإحدى مراحل حياتهم واأن نحو ثاثة يف املئة ذكروا 
مرورهم بنوبة اكتئاب يف العام الأخر. واأ�شاف الباحثون اأن احلمل والولدة قد يزيدان خطر الكتئاب عند الرجال 
واإن كانت الأبحاث تقليديا تركز على الن�شاء الاتي هن اأكرث عر�شة لاكتئاب خال احلمل وبعد الولدة. وذكر 

الباحثون اأن اأبحاثا �شابقة ربطت اأي�شا بني الآباء املكتئبني ومعاناة الأطفال من م�شاكل عاطفية و�شلوكية.
ويف الدرا�شة اجلديدة حلل فريق البحث بيانات مت جمعها من �شركاء ن�شاء �شملتهن درا�شة حتت عنوان )جروينج 

اأب اإن نيوزياند( وكان املوعد املقرر للو�شع بني اأبريل ني�شان 2009 ومار�س اآذار 2010.
ووجدت الدرا�شة اأن 2.3 من الآباء عانوا من اأعرا�س اكتئابية خال حمل �شريكاتهم بينما ظهرت الأعرا�س على 

4.3 يف املئة من الآباء بعد الولدة.
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يقتل �شقيقه يف جل�شة خمدرات
اأقدم م�شري على قتل �شقيقه بعد تناولهما خمدر احل�شي�س �شوياً لتتحول 

الغرفة التي كانت مبثابة مقر دائم لتناول املخدرات اإىل بركة دماء.
ويف التفا�شيل، ت�شاجر ال�شقيقان حول كيفية تناول املخدرات، وانتهى الأمر 

بقيام اأحدهما بطعن الآخر عدة طعنات يف �شدره لي�شقط جثة هامدة.
اأ. ج. م  الواقعة بباغ يفيد مبقتل  ب��داأت  ويف ق�شم �شرطة م�شر القدمية 
�شدره،  يف  بطعنات  متاأثراً  الق�شم  ل��دائ��رة  تابع  حكومي  م�شت�شفى  داخ��ل 

لينتقل رجال الأمن لإتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الق�شية.
م  ج.  م.  �شقيقه  يد  ُقتل على  املجني عليه  اأن  والتحريات تبني  وبالفح�س 
اأن تناول املخدرات �شوياً، وبعد �شاعات مت �شبط املتهم الذي اعرتف  بعد 

بجرميته اأثناء التحقيقات.
�شوياً  اعتادا عليها  �شقيقه يف جل�شة مزاج  كان يجل�س مع  اإنه  املتهم  وقال 
م�شاجرة  بينهما  ن�شبت  منها  كبرة  كميات  تناول  وبعد  املخدرات  لتناول 
باليد يف  ب�شربه  عليه  املجني  ليقوم  اأق��وال��ه،  بح�شب  التناول  كيفية  حول 
له ومل  �شقيقه  اأثناء �شرب  للرتكيز  فاقداً  كان  اأنه  املتهم  واأ�شاف  وجهه. 
لي�شقط  �شقيقه  بها  وطعن  اأبي�س  �شاح  ب��اإخ��راج  ال�شربة  رد  �شوى  يجد 

اأمامه مدرجاً يف دمائه التي اأغرقت الغرفة ونقل بعدها للم�شت�شفى.

�ش�رة مقتل ال�شفري الرو�شي تف�ز بجائزة عاملية
فازت �شورة التقطها م�شور وكالة اأ�شو�شيتد بر�س لل�شرطي الرتكي الذي 
اأ�شبعه بينما  اأنقرة وهو ي�شهر م�شد�شه ويرفع  اغتال ال�شفر الرو�شي يف 
التي متنحها  العاملية   باجلائزة  الغ�شب؛  �شدة  احتدت مامح وجهه من 

موؤ�ش�شة وورلد بر�س فوتو يف هولندا.
واأ�شاد اأع�شاء جلنة التحكيم ب�شجاعة امل�شور برهان اأوزبيلي�شي الذي لزم 
من  البالغ  الرتكي  -ال�شرطي  األتينتا�س  م��رت  مولود  ك��ان  بينما  مكانه، 
اأندريه كارلوف وهو  ال�شفر  22 عاما- يطلق ت�شع ر�شا�شات على  العمر 
يهتف اهلل اأكرب "ل تن�شوا حلب ، اأثناء افتتاح معر�س لل�شور الرو�شية يف 

اأنقرة.
وقال اأوزبيلي�شي عن �شورته القوية التي انت�شرت يف اأنحاء العامل وحظيت 
بنحو 18 مليون م�شاهدة، من اللحظة التي �شمعت فيها الطلقات، عرفت 
اأنها �شتكون حلظة تاريخية وجدية". واأ�شاف "عرفت اأن علي القيام بعملي 

ك�شحفي، ل ميكنني فقط الإ�شراع بالهرب لإنقاذ نف�شي.
باأن  اأم�����ش��رتدام  يف  فوتو  بر�س  وورل���د  موؤ�ش�شة  يف  التحكيم  جلنة  واأق���رت 
 80400 من  اأك��رث  من   2017 العام  فائز  اختيار  يف  �شعبة  كانت  مهمتها 

�شورة قدمها 5034 م�شورا من 125 بلدا.
وقالت ماري كالفرت الع�شو يف جلنة التحكيم اإن القرار كان �شعبا للغاية، 
ولكننا �شعرنا يف النهاية باأن �شورة العام يجب اأن تكون متفجرة تعرب عن 

حقيقة الكراهية ال�شائدة يف زمننا.

ك��ل�ين م��ت�ت�ر 
لتجربة الأب�ة 

كلوين  ج�������ورج  ال���ن���ج���م  ي�����ش��ت��ع��د 
الأوىل،  ل��ل��م��رة  الأب�������وة  ل��ت��ج��رب��ة 

وذلك �شيحدث بعد اأ�شهر قليلة.
كلوين  ف�����اإن   People وب��ح�����ش��ب 
ع���ام���اً   55 ال���ع���م���ر  م�����ن  ال����ب����ال����غ 
متحم�س لكنه متوتر، هو متحم�س 
جتاه الأطفال ولكنه ي�شعر بالقلق 

املعتاد الذي ي�شاحب الآباء.
اللبنانية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��ح��ام��ي��ة 
الأ�شل اأمل كلوين وزوجها النجم 
جورج كلوين ينتظران تواأماً، ولداً 
وب��ن��ت��اً. وذك����ر م�����ش��در م��ق��رب من 
باملفاجاأة  �شعرا  اأنهما  وج��ورج  اأمل 
ع��ن��دم��ا ع��ل��م��ا ب��ح��م��ل��ه��ا يف ت�����واأم، 
م�شراً اىل اأنهما يف بع�س الأحيان 
ب�شبب  اخل��وف  اإح�شا�س  ينتابهما 
امل�����ش��وؤول��ي��ة، لأن��ه��م��ا ي��ع��ت��ق��دان اأن 

طفا واحداً يكفي.
ُي���ذك���ر اأن����ه ب�����داأت حم�����اولت اأمل 
وج�������ورج اإجن�������اب الأط�����ف�����ال منذ 
ل  حتوَّ ينجحا  مل  وح��ني  ال�شيف، 
ال�شناعي،  التلقيح  عمليات  اإىل 
الزوجني،  على  �شعبًة  كانت  التي 

لأنَّ اأمل تخاف من الإبر.

كيم كاردا�شيان: اأنا 
فخ�رة بكانيي وي�شت

����ش���ان���دت جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون ال����واق����ع كيم 
ك��اردا���ش��ي��ان زوج��ه��ا ال��ن��ج��م ك��ان��ي��ي وي�شت 
من  اخلام�شة  جمموعته  اإط��اق��ه  خ��ال 
اأ�شبوع  فعاليات  �شمن   Yeezy ت�شاميمه 

املو�شة يف نيويورك.
العر�س  م����ك����ان  م�����ن   اخل��������روج  وخ�������ال 
باملعجبني  حم���اط���ني  وك���ي���م  ك��ان��ي��ي  ك����ان 

واملعجبات.
عاماً   36 العمر  م��ن  البالغة  كيم  وع��ربت 
العر�س  واأن  بكانيي  الكبر  فخرها  ع��ن 
على  ع��رب �شفحتها  وذل����ك  م���ذه���ًا،  ك���ان 
وطلب  الإجتماعي.  التوا�شل  مواقع  اأح��د 
التوقيع  كانيي  م��ن  واملعجبات  املعجبون 
على الأحذية التي �شّممها خال احلفل، 
على  يوّقع  مل  ان��ه  اإل  بذلك  ق��ام  وبالفعل 

اأحد الأحذية لدى انتباهه اأنها مقلدة.

طبيب يتزّعم ع�شابة لتجارة الأع�شاء  
األقت ال�شلطات الأمنية يف م�شر القب�س على طبيب يعمل 
باإجراء عمليات جراحية  العيني، لقيامه  مب�شت�شفى ق�شر 
لأطفال �شوارع وبع�س املواطنني، للح�شول على اأع�شائهم 
الطبيب  على  القب�س  ومت  اجلنيهات.  اآلف  مقابل  وبيعها 
وهو اأخ�شائي جراحة قلب مب�شت�شفى ق�شر العيني، داخل 
امل�شت�شفى اخلا�س الذي ميتلكه مبنطقة الهرم، بعد اأن تبني 
قيامه بالتعرف على املر�شى داخل عمله مب�شت�شفى ق�شر 
العيني، ثم التفاق معهم لإجراء العمليات داخل امل�شت�شفى 
اخلا�س به. وك�شف حتقيقات نيابة اأمن الدولة اأن الطبيب 
تزعم ع�شابة ل�شتقطاب املواطنني واأطفال ال�شوارع لنقل 
اأع�شائهم وزرعها ملر�شى اآخرين مقابل اإعطائهم مبالغ ما 

بني 5 اإىل 15 األف جنيه، ليبيعها مبئات الآلف.
وقال م�شدر يف ت�شريحات لإرم نيوز اإن النيابة حتقق مع 
قرابة 5 اأ�شخا�س اآخرين معاونني للطبيب داخل امل�شت�شفى 
اأنف�شهم  ���ش��خ��روا  ال��ذي��ن  ال�شما�شرة  وبع�س  ب��ه،  اخل��ا���س 
الق�شية  ك�شف  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح  ال�شحايا.  ل�شتقطاب 
جاء بعد باغات تقدم بها بع�س ال�شحايا، اإىل جانب باغ 
اإجرائه عملية  اأثناء  املواطنني  اأحد  بوفاة  يفيد  منذ فرتة 
بالتخل�س  اآخرين  مبعاونة  املتهم  الطبيب  وق��ام  كلى،  بيع 
من جثته عرب اتفاق مع بع�س اأ�شدقاء املجني عليه الذين 

كانوا على دراية بالأمر.

�شاعة يد ب�11 ملي�ن دولر
ينبغي  ال��ع��امل  ي��د يف  �شاعة  اأغ��ل��ى  اأّن  البع�س  يعتقد  ق��د 
والأملا�س،  بالياقوت  ومر�شعة  بالذهب  مطلية  تكون  اأن 
الأ�شياء،  اأي من هذه  على  احلقيقة ل حتتوي  لكنها يف 
وذكرت  الربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة  ذكرته  ملا  وفًقا 
قد   1518 ط��راز  فيليب من  باتيك  �شاعة  اأن  ال�شحيفة 
ال�11 مليون دولر  بيعها مقابل مبلغ باهظ يتجاوز  مت 

وذلك ب�شبب ندرتها و�شناعتها املتقنة للغاية. 
نعت �شاعة اليد ال�شوي�شرية تلك يف العام 1943  وقد �شُ
اأحد  كله. ومن  العامل  4 قطع يف  �شوى  ول يوجد منها 
اأن��ه��ا م�شنوعة من  ه��و  ال�شاعة  ه��ذه  التي متيز  الأم���ور 
اأن �شاعات اليد  الفولذ املقاوم لل�شداأ، وعلى الرغم من 
الذهب  من  ع��ادة  �شناعتها  تتم  كانت   1518 ط��راز  من 
تلقت  ال�شوي�شرية  ال�شركة  اأن  اإل  ال���وردي،  اأو  الأ�شفر 
لل�شداأ  املقاوم  الفولذ  من  الطراز  ذلك  �شناعة  طلبات 
لكي تتنا�شب مع احتياجات بع�س املهنيني مثل الأطباء 
واملهند�شني الذين اأرادوا ارتداء �شاعات ثمينة وعملية يف 
نف�س الوقت. وقد قام م�شرت جمهول ب�شراء هذه ال�شاعة 
�شمن  حمفوظة  وك��ان��ت  امل��ق��ّدر  �شعرها  اأ�شعاف  بثاثة 
اأما  م���زاد،  اأي  يف  قبل  م��ن  تظهر  ومل  خا�شة  جمموعة 

القطع الثاثة الأخرى فيمتلكها اأ�شخا�س اآخرون.

م�شافر يحاول تهريب 12 �شبيكة ذهب
خباأها  ذه���ب  �شبيكة   12 ت��ه��ري��ب  ه��ن��دي  م�شافر  ح���اول 
داخل �شرجه، لكن احليلة مل تنجح عندما اأوقفه موظفو 
اجل��م��ارك يف م��ط��ار ح��ي��دراأب��اد بعد اأن لح��ظ��وا اأن���ه كان 
ثماين  اجل��م��ارك  رج��ال  ووج��د  غريبة.  بطريقة  مي�شي 
امل�شافر  حقيبة  يف  غ��رام   800 نحو  ت��زن  مهربة  �شبائك 
لكنهم قرروا اإخ�شاعه للت�شوير بالأ�شعة بعد اأن ا�شتبهوا 

باأنه يحمل كميات اإ�شافية.

اأمل عرفة ت�شارك يف اإنتاج “�شايك�”
الدراما  الإنتاجية يف  م�شاريعها  ب��اأول  البدء  اأمل عرفة  ال�شورية  النجمة  قررت 
تاأليفها  م��ن  �شايكو  م�شل�شل  باإنتاج  الأم���ل  �شركتها  م�شاركة  ع��رب  التلفزيونية 
اإنتاج  “زوى” يف  مع زهر قنوع واإخ��راج كنان �شيدناوي لت�شبح �شريكة �شركة 
العمل. وتوؤدي الفنانة عرفة يف العمل 5 �شخ�شيات هي: حكمت، ناجية، جندت، 
و�شال ودلل حيث تعترب الفنانة الأوىل التي ت�شارك يف الدراما العربية بخم�س 
�شخ�شيات خمتلفة يف عمل واحد، تنتمي هذه ال�شخ�شيات اإىل عائلة واحدة هي 

تواأم وعمتان وجدة.
الذي  العمل  داخ��ل  كثرة  م�شاهد  يف  جمتمعة  ال�شخ�شيات  ه��ذه  �شتظهر  كما 
يف  ال�شوري  للمواطن  اليومية  باحلياة  متر  التي  التفا�شيل  بع�س  عن  يتحدث 

اإطار كوميدي بعيًدا عن التهريج.
ف��ادي �شبيح، ماريو  اأمي��ن ر�شا،  ك��ًا م��ن:  اأم��ل عرفة  اإىل جانب  �شايكو  وي�شم 
با�شيل، رول �شامية، نظلي الروا�س، حممد قنوع، عاء قا�شم، طارق متيم، ليث 

املفتي وغرهم من فناين �شوريا ولبنان.

فيل يوؤدي بروفة قبل افتتاح مهرجان الفيل، الذي يوؤكد منظموه اأنه يهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي حول الفيلة، 
يف حمافظة �شايابوري بالو�ض.  )رويرتز(

برو�شنان يحمل 
حفيدته خالل نزهة

ال����ت����ق����ط����ت ع�����د������ش�����ات ك�����ام�����رات 
للنجم بر�س  ���ش��وراً  ال��ب��اب��ارات��زي 
برو�شنان يف بيفريل هيلز . النجم 
برفقة  63 عاماً  العمر  البالغ من 
اإبنه �شون برو�شنان وزوجة الأخر 
���ش��اجن��ا ب��ان��ي��ك واحل��ف��ي��دة ماريل 
م����اي. ���ش��ون ه���و اإب����ن ب��ر���س من 
هاري�س  ك��ا���ش��ان��درا  املمثلة  زوج��ت��ه 
التي توفيت عام 1991، بعد اإنتهاء 
وا�شتمر  ال�شرطان.  م��ع  معركتها 
عام  منذ  كا�شاندرا  من  �شون  زواج 
1980 حتى وفاتها. وحالياً بر�س 
م���ت���زوج م���ن ك��ي��ل��ي ���ش��اي��ي �شميث 
ول��دي��ه م��ن��ه��ا ول��دي��ن ه��م��ا ديان 

)20عاماً( وباري�س  )15 عاماً(.

تربئة الأمرية كري�شتينا 
من الحتيال ال�شريبي 

اإ�شبانية اإن  قالت �شلطات ق�شائية 
كري�شتينا  الأم���رة  ب���راأت  حمكمة 
ال�شلوع  من  فيليبي  امللك  �شقيقة 
اأع���ق���اب  ���ش��ري��ب��ي يف  اح���ت���ي���ال  يف 

حتقيق يف �شوؤون زوجها املالية.
ب���ي���ان على  ال�����ش��ل��ط��ات يف  وق���ال���ت 
موقعها على الإنرتنت اإن املحكمة 
ق�شت ب�شجن اإيناكي اأورداجنارين 
زوج الأمرة كري�شتينا �شت �شنوات 
التحايل  ب��ت��ه��م  اأ����ش���ه���ر  وث����اث����ة 

والتهرب ال�شريبي.
�شتدفع  كري�شتينا  اأن  واأ����ش���اف���ت 
غرامة عن م�شوؤولياتها املدنية يف 

الق�شية.

وداع مميز للباندا باو باو 
�شتغدق حديقة احليوان الوطنية يف وا�شنطن على 
وت��ذك��ارات مميزة  ب��او هدايا  ب��او  العماقة  الباندا 
الأمريكية  العا�شمة  يف  ق�شتها  التي  ال��ف��رتة  ع��ن 
اإطار  يف  املقبل  الأ�شبوع  ال�شني  اإىل  مغادرتها  قبل 
جينات  تنويع  اإىل  ي��ه��دف  الن�شل  ل��زي��ادة  ب��رن��ام��ج 

النوع املعر�س للخطر.
وقالت احلديقة الوطنية يف بيان يوم اخلمي�س اإن 
الباندا البالغة من العمر ثاثة اأعوام - وهي اأول 
باندا تولد يف احلديقة وتبقى على قيد احلياة منذ 
2005 - �شتغادر يوم الثاثاء املقبل يف اإطار اتفاق 

مع جمعية حماية احلياة الربية ال�شينية.
الباندا  اأ�شبال  كل  اإر�شال  يتم  الربنامج  ومبوجب 
اأن تبلغ  ال�����ش��ني ق��ب��ل  ال��ت��ي ول���دت ب��احل��دي��ق��ة اإىل 
عامها الرابع. وباو باو هي اأول باندا تقوم بالرحلة 

وفق التفاق احلايل الذي وقع يف 2015.
وال���ب���ان���دا ال��ع��م��اق��ة وم��وط��ن��ه��ا الأ���ش��ل��ي ال�شني 

وهناك  ل��ل��خ��ط��ر.  امل��ع��ر���ش��ة  الأن������واع  م��ن  م�شنفة 
حوايل 1800 باندا تعي�س يف الربية و300 اأخرى 

يف الأ�شر.
وحققت باو باو �شهرة دولية كنجمة لربنامج )باندا 
ال����ذي وث���ق م��ول��ده��ا وطفولتها  ب��احل��دي��ق��ة  ك����ام( 
طريق  ع��ن  ال��ع��امل  ح��ول  املعجبني  م��ن  للمايني 
�شيدة  اأوب��ام��ا  مي�شيل  واأر�شلت  الفيديو.  كامرات 
م�شورة  ر�شالة  ال�شابقة  الأوىل  املتحدة  ال��ولي��ات 
يوم  وه��و   2013 اآب  اأغ�شط�س   23 يف  ب��او  ب��او  اإىل 

مولدها.
وقبل رحيل باو باو �شيهديها القائمون على رعايتها 
املميزة  اخلفيفة  الوجبات  من  متنوعة  جمموعة 
�شت�شنع  التي  والكعكات  الفطائر  بني  تتنوع  التي 

على �شكل قلوب. 
و���ش��ت��ت��ل��ق��ى اأي�����ش��ا جم��م��وع��ة م���ن ال���ت���ذك���ارات من 

م�شوؤويل احلديقة لتذكرة الباندا مب�شقط راأ�شها.


